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Z Sesji Rady Gminy  
 
W dniach 29 grudnia 2011, 27 stycznia, 27 lutego i 26 marca br podczas Sesji Rady Gminy Radni podjęli 
uchwały w sprawie: 
− uchwalenia Budżetu Gminy Gidle na rok 2012 
− uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gidle na lata 2012-2017, 
− ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy 

Gidle uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez 
Państwową Straż Pożarną lub Gminę, 

− zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy oraz Komisji Rady Gminy na 2012 rok, 
− uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 r. 
− zmiany uchwały Nr V/18/11 Rady Gminy w Gidlach z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie poboru na terenie 

Gminy Gidle podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalenia ich wynagradzania za 
inkaso, 

− funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2013, 
− przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie Gminy Gidle. 

Wesołego AllelujaWesołego AllelujaWesołego AllelujaWesołego Alleluja    
 

Z okazji Świąt Wielkanocnych pragniemy przekazać najlepsze Z okazji Świąt Wielkanocnych pragniemy przekazać najlepsze Z okazji Świąt Wielkanocnych pragniemy przekazać najlepsze Z okazji Świąt Wielkanocnych pragniemy przekazać najlepsze 
życzenia przepełnione radością, nżyczenia przepełnione radością, nżyczenia przepełnione radością, nżyczenia przepełnione radością, nadzieją, refleksją oraz wzajemnąadzieją, refleksją oraz wzajemnąadzieją, refleksją oraz wzajemnąadzieją, refleksją oraz wzajemną    
życzliwością.życzliwością.życzliwością.życzliwością.    

Niech świąteczne dni Wielkanocy będNiech świąteczne dni Wielkanocy będNiech świąteczne dni Wielkanocy będNiech świąteczne dni Wielkanocy będą odpoczynkiem ą odpoczynkiem ą odpoczynkiem ą odpoczynkiem 
od codzienności a rodzinne spotkania pozwolą na od codzienności a rodzinne spotkania pozwolą na od codzienności a rodzinne spotkania pozwolą na od codzienności a rodzinne spotkania pozwolą na 
odnalezienie spokoju wewnętrznego, siły i optymizmu. odnalezienie spokoju wewnętrznego, siły i optymizmu. odnalezienie spokoju wewnętrznego, siły i optymizmu. odnalezienie spokoju wewnętrznego, siły i optymizmu.     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Wesołego AllelujaWesołego AllelujaWesołego AllelujaWesołego Alleluja    
żżżżycząycząycząyczą    

    
Przewodnicząca Rady Gminy    Przewodnicząca Rady Gminy    Przewodnicząca Rady Gminy    Przewodnicząca Rady Gminy                Wójt GmWójt GmWójt GmWójt Gminy iny iny iny     
                            Maria Przerada                         Maria Przerada                         Maria Przerada                         Maria Przerada                                                         Krystyna KubasiakKrystyna KubasiakKrystyna KubasiakKrystyna Kubasiak    
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Budżet Gminy Gidle na rok 2012 

Plan wydatków Gminy na rok 2012 z podziałem na 
działy klasyfikacji budżetowej 

Dział Nazwa działu 
Plan 

wydatków 
010 Rolnictwo i łowiectwo 5483073,00 

400 
Wytwarzanie i zaopatrywanie 
w energię elektryczną, gaz i 
wodę 

112290,00 

600 Transport i łączność 617276,80 

700 Gospodarka mieszkaniowa 103785,00 

710 Działalność usługowa 23000,00 

750 Administracja publiczna 1998657,00 

751 

Urzędy naczelnych organów 
władzy państwowej, kontroli 
i ochrony prawa oraz 
sądownictwa 

1138,00 

754 
Bezpieczeństwo publiczne i 
ochrona przeciwpożarowa 

117200,00 

757 Obsługa długu publicznego 175000,00 

758 Różne rozliczenia 75000,00 

801 Oświata i wychowanie 7008253,00 

851 Ochrona zdrowia 75000,00 

852 Pomoc społeczna 3129874,00 

854 
Edukacyjna opieka 
wychowawcza 

269397,00 

900 
Gospodarka komunalna i 
ochrona środowiska 

1018486,00 

921 
Kultura i ochrona 
dziedzictwa narodowego 

482300,00 

926 Kultura fizyczna 54350,00 

  WYDATKI RAZEM 20744079,80 
 

DOCHODY OGÓŁEM 16 185 785,72 
1. Majątkowe 200 000,00 
2. Bieżące,  w tym: 15 985 785,72 
    - subwencja ogólna 7 843 728,00 
    - dotacje na zadania zlecone 2 263 457,00 
    - dotacje na zadania realizowane  
      na podstawie porozumień 37 276,80 
    - dotacja na zadania własne 350 044,00 
    - dochody własne 5 491 279,92 

 

Przychody  w wysokości 6 049 810,00 zł w tym na 
spłatę zobowiązań z lat ubiegłych 1 491 515,92 zł 
 

Plan wydatków Gminy Gidle na rok 2012 

Plan dochodów Gminy Gidle na rok 2012 
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Wydatki inwestycyjne na 2012r. zaplanowane w uchwale budżetowej Kwota  
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami oraz przepompowniami ścieków w miejscowości  Zagórze, 
Niesulów i Pławno ul. Przedborska (Część nieskanalizowana) 

4093500,00 

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach: Gidle, Skrzypiec, Borowa, Zabrodzie, Piaski  1379673,00 

Budowa dróg gminnych 300000,00 
Zakup zestawów komputerowych 10000,00 

Tworzenie systemu zbioru, segregacji i wywozu odpadów komunalnych w Gminie Gidle poprzez zakup ciągnika 
wraz z wyposażeniem i przyczepą oraz pojemników do selektywnej zbiórki odpadów 

225749,00 

Planowane wydatki razem 6008922,00 
 

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej 
W dniu 16 marca br na sali narad Urzędu Gminy w Gidlach odbyły się eliminacje 
gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Brało w nim udział po 
dwóch uczniów wyłonionych w drodze eliminacji wewnątrzszkolnych w grupie 
szkoły podstawowe oraz gimnazjum. 
Szkoły podstawowe reprezentowali: 
PSP Ciężkowice – Michał Zięba i Dariusz Nocuń 
PSP Gidle – Dawid Góra i Mikołaj Borowik 
ZSG Pławno – Inez Zatoń i Julita Pawłowska 
W grupie gimnazjum 
PG Gidle – Paweł Janacz i Piotr Kołodziejczyk 
ZSG Pławno – Przemysław Wiaderek 
Komisja pod przewodnictwem kpt Mariusza Wojcieszko oceniła przygotowanie 
młodzieży szkolnej, która zmagała się z zadawanymi pytaniami z zakresu wiedzy 
pożarniczej.  W dwuetapowej rozgrywce (część pisemna i część ustna) wyłoniono 
zwycięzców, którzy w dniu 22 marca reprezentowali naszą Gminę podczas 
eliminacji powiatowych w KP PSP w Radomsku. 
Pierwsze miejsca zdobyli: 
Michał Zięba – PSP Ciężkowice (w kategorii szkół podstawowych) 
Piotr Kołodziejczyk - Gimnazjum Gidle (w kategorii gimnazjum) 
Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni nagrodami rzeczowymi. 
Do eliminacji gminnych młodzież została przygotowana przez opiekunów 
szkolnych  
Piotra Pilarskiego - PSP Ciężkowice 
Janusza Pachulskiego - PSP Gidle 
Ewę Dobroń - ZSG Pławno 
Agnieszkę Karczewską - PG Gidle  
Opiekunom składamy serdeczne podziękowania. 

Samochód dla OSP Gowarzów 
 
W lutym br został zakupiony średni samochód pożarniczy GBAM, 
IVECO-MAGIRUS za kwotę 52 tys. zł brutto. Został uzbrojony, 
przerejestrowany i przekazany w miesiącu marcu do użytkowania 
przez jednostkę OSP Gowarzów. 
Wyposażenie samochodu: autopompa, szybkie natarcie, napęd 4x4, 
zbiornik na wodę 2560l + zbiornik na pianę 100l. 
Samochód jest z 1985 roku ale jego stan techniczny, użytkowy                     
i wizualny jest bardzo dobry i zapewne długo będzie służył strażakom 
z OSP Gowarzów.  

Dotacje dla Klubów sportowych działających na 
terenie Gminy Gidle 

 
W marcu została podpisana przez Gminą Gidle umowa na 
udzielenie dotacji na realizację zadania publicznego pod nazwą 
„Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu” które polega na 
organizowaniu imprez sportowych, sportowo-rekreacyjnych, 
organizowaniu meczy i turniejów w piłce nożnej, 
pozyskiwaniu grup ćwiczebnych do uczestnictwa w zajęciach 
sportowych i promowaniu zdrowego stylu życia.  
Dotację otrzymały dwie organizacje pozarządowe tj. Ludowy 
Klub Sportowy VIS Gidle oraz Ludowy Klub Sportowy Warta 
Carbo Pławno po 25 000 zł każda. Zadanie będzie realizowane 
w sołectwach Gidle i Pławno. 

UWAGA ROLNICY !!! 
 

Minister Rolnictwa informuje aby uzyskać pomoc na przesianie upraw ozimych należy złożyć 
wniosek do kierownika biura powiatowego ARiMR oraz oświadczenie o powierzchni upraw 

rolnych wymagającej ponownego obsiewu, potwierdzone przez komisję powołaną przez 
Wojewodę lub kopię protokołu z oszacowania strat. 

Rolnicy mogą składać wnioski o pomoc do 1 czerwca br.  
W dniu 11 kwietnia o godz. 9.30 w sali narad Urzędu Gminy odbędzie się spotkanie  

z sołtysami w przedmiotowej sprawie.  
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Wodociąg w Skrzypcu i Borowie na ukończeniu 
Na ukończeniu są prace przy budowie wodociągu                                 
w miejscowościach Skrzypiec i Borowa. Do 06.04.2012r. 
planowane jest zakończenie wszystkich prac ziemnych                             
i wykonawca będzie przygotowywał inwestycję do odbioru 
technicznego i końcowego. W ramach przedmiotu zamówienia 
wykonano sieć wodociągową o łącznej długości 11.718,0mb oraz 
121 szt. przyłączy z planowanych 126 szt. Wartość inwestycji w/g 
umowy wyniesie 1.360.323,00zł brutto, a prace wykonało 
konsorcjum firm z Kielc: P.P.-U. „KONSITEX” Ryszard Sitek                 
i P.P.-U. „KONSITEX” Łukasz Sitek z Kielc. Wnioskowana kwota 
dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego wynosi 702 131zł.    

Rekultywacja wysypiska 
Po 10.04.2012r. wznowione zostaną prace przy zamknięciu                        
i rekultywacji składowiska odpadów stałych w miejscowości 
Pławno, które wykonuje firma: PPHU EWE-MAR Krzysztof 
Wajszczyk, z Będkowa, za łączną cenę brutto: 128.389,54zł. 
Zakończono pracę przy I etapie robót obejmującym roboty 
rozbiórkowe i przygotowawcze oraz wykonanie piezometru nr 3,             
o wartości brutto: 37.775,68zł. Wykonawca w okresie zimy 
zgromadził niezbędne materiały do wykonania poszczególnych 
warstw rekultywacyjnych, które zostaną rozplantowane, a powstała 
w ten sposób bryła wysypiska zostanie obsadzona roślinnością. 
Termin zakończenia  wszystkich prac mija 29.06.2012r. 

Dokończono wodociągowanie miejscowości Borki 
W okresie od 24.11.2011r. do 28.12.2011r. wykonano sieć 
wodociągową w miejscowości Borki dla terenów położonych za 
drogą krajową nr 91 relacji Radomsko – Częstochowa. W ramach 
przedmiotu zamówienia wykonano: sieć wodociągową o długości 
2.877,0 mb oraz 12 szt. przyłączy wodociągowych. Prace wykonała 
firma: Instalatorstwo Sanitarne i C.O. Jerzy Orzełek z miejscowości 
Stany Gmina Przystajń. Łączny koszt wykonania inwestycji 
wyniósł brutto: 331.821,06zł. 

W kwietniu rusza budowa kanalizacji w miejscowościach  
Niesulów, Zagórze oraz Pławno ul. Przedborska 

W dniu 11.01.2012r. zawarto umowę z wykonawcą: „Kaźmierczak” 
Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjno – Inżynieryjnych                             
z miejscowości Kosów, Gmina Moszczenica na budowę sieci 
kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami oraz 
przepompowniami ścieków w msc. Zagórze, Niesulów i Pławno. 
Spośród złożonych w postępowaniu przetargowym 23 ofert 
powyższy wykonawca przedstawił ofertę  z najniższą ceną w 
wysokości brutto: 1.836.600,05zł. Termin zakończenia wszystkich 
prac mija dnia 15.10.2012r. Prace winny rozpocząć się w połowie 
kwietnia br. Wnioskowana kwota dofinansowania 2 513 991zł 

Nowy ciągnik z przyczepą i pojemniki do selektywnej zbiórki 
odpadów 

Zrealizowano zadanie pn.: Zakup i dostawa ciągnika wraz                     
z wyposażeniem i przyczepą oraz pojemników do selektywnej 
zbiórki odpadów. Pojemniki w ilości 9 szt. dostarczyła firma 
Kingspan Environmental z Rokietnicy za cenę brutto: 11.677,62zł, 
natomiast ciągnik wraz z wyposażeniem i przyczepą: P.H.U.P. 
„AGROS-WROŃSCY” z miejscowości Strzelce Wielkie, za cenę 
brutto: 214.020,00zł. Zakupiony ciągnik jest fabrycznie nowy, rok 
produkcji 2011 - New Holland TD 5050, moc 95KM poj. 4500cm3. 
W ramach wyposażenia ciągnika zakupiono przyczepę dwuosiową 
PRONAR T653 o ładowności 4 tony, ładowacz czołowy POL-MOT  
WARFAMA TUR 
6A o udźwigu 1650 
kg, czerpak 
materiałów sypkich 
o pojemności 0,7m3, 
hak dźwigowy oraz 
widły do palet. 
Dofinansowanie                
z Urzędu 
Marszałkowskiego 
133 688zł  

Inwestycje w Gminie 
Dokumentacja na modernizację targowicy 

Wykonano dokumentację projektową na  budowę 2 wiat 
targowych na 16 stanowisk oraz budynku zaplecza targowicy                  
i linii o świetleniowej na istniejącym placu targowym w Pławnie. 
Projekt obejmuje m.in. 
− utwardzenie terenu za pomocą kostki brukowej i płyt 

ażurowych na łącznej powierzchni 3.368,5m2; 
− budowa 2 wiat targowych typu otwartego z dachem 

dwuspadowym krytym blachą o powierzchni zabudowy 
192,48m2 każda i wysokości użytkowej 3,2m; 

− budowa budynku zaplecza z gotowych elementów (kontener 
modułowy), o powierzchni użytkowej 15,17m2; 

− wymianę istniejącego ogrodzenia od strony drogi 
wojewódzkiej wykonanego z siatki stalowej  na długości 43m 
na ogrodzenie panelowe na cokole betonowym wraz     
z wykonaniem 2 szt. bram wjazdowych z wypełnieniem 
panelowym o szerokości 5m każda  oraz furtki szerokości 1m; 

− budowę linii kablowych zasilającej i oświetlenia terenu wraz            
z montażem 3 szt. słupów z oprawami metalohalogenkowymi 
– po dwie na każdym słupie; 

− wykonanie przyłącza wodnego i kanalizacyjnego do budynku 
zaplecza oraz odwodnienia terenu powierzchniowo za pomocą 
rurociągu wykonanego z rur PVC SN8, 2 szt. studni 
rewizyjnych z kręgów betonowych fi=1000mm, 4 szt. 
wpustów ulicznych oraz separatora zintegrowanego                        
z osadnikiem i systemem skrzynek rozsączających. 

W dniu 15.03.2012r. Starosta Radomszczański wydał decyzję                 
o pozwoleniu na budowę dla niniejszego obiektu. 
Inwestycja planowana jest do dofinansowania ze środków UE                 
w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności 
wiejskiej” w zakresie budowy, przebudowy, remontu lub 
wyposażenia targowiska stałego „Mój Rynek”. Szacunkowy 
łączny koszt inwestycji (na podstawie kosztorysów inwestorskich) 
wyniesie brutto: 1.352.717,54zł, z czego kwota dofinansowania 
wynieść może maksymalnie 836.777,00zł. 
Dokumentację projektową wykonało biuro projektowe ROBI-
SYSTEM z Radomska za cenę brutto: 18.450,00zł 

Postępy w pracach projektowych w sprawie wodociągu   
i kanalizacji w Stanisławicach 

Wykonywana jest dokumentacja projektowa na zadanie: budowa 
sieci wodociągowej wraz z przyłączami w msc. Stanisławice                    
i Strzała oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz przyłączy              
w msc. Stanisławice, którą wykonuje: YADAR Biuro Inżynierskie 
Janosik Dariusz z Radomska. Projektant w dniu 20.03.2012r. 
przedłożył informacje dotyczące prowadzonych uzgodnień                      
z właścicielami posesji w sprawie indywidualnych przyłączy 
wodnych i kanalizacyjnych. Na budowę sieci wodociągowej               
w msc. Stanisławice i Strzała wydana została decyzja o warunkach 
zabudowy przewidująca wykonanie sieci wodociągowej w msc. 
Stanisławice po jednej stronie drogi wojewódzkiej (zachodniej),     
w większości w działkach prywatnych, z której wykonane zostaną 
przyłącza do posesji znajdujących się po obydwu stronach drogi. 
Projektant wystąpił ponadto w lutym br. o wydanie decyzji 
środowiskowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz                      
z przepompowniami w msc. Stanisławice. 
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PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W CIEZKOWICACHPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W CIEZKOWICACHPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W CIEZKOWICACHPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W CIEZKOWICACH    (ciezkowice.edupage.org)    
Uroczystości i wyjazdy 

Nauczyciele naszej szkoły zadbali o to, aby uczniowie 
ciekawie spędzili ferie zimowe. W tym czasie zorganizowane były 
dla nich w szkole zajęcia sportowe oraz plastyczne. Ponadto 
odbyły się wyjazdy do Bełchatowa na lodowisko oraz do Teatru 
im. Adama Mickiewicza w Częstochowie na przedstawienie 
,,Książę i żebrak”. 

W dniu 19 stycznia do szkoły, na zaproszenie wnucząt 
przybyli babcie i dziadkowie. To dla nich z okazji Dnia Babci                 
i Dziadka uczniowie przygotowali niezwykle urozmaiconą część 
artystyczną. Uczniowie recytowali wiersze, śpiewali piosenki 
(klasy I - III) i zaprezentowali przedstawienie „Bałwankowi”  
(klasa "0"). Były także tańce: oberek (klasy II - VI), taniec do 
utworu ludowego „Zielony mosteczek" (klasa I) oraz występy 
uczniów koła tanecznego. Na twarzach gości można było 
zaobserwować uśmiech, radość, łzy szczęścia i wzruszenia. 
Zachwyt budziła także oprawa plastyczna, a szczególnie stroje. 
Wielką przyjemność sprawiły Babciom i Dziadkom drobne 
upominki w postaci laurek, wręczone przez wnuków. Wspólny 
poczęstunek był okazją do rozmów, w czasie których mogli 
podzielić się wrażeniami.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aloha! - w ten właśnie sposób organizatorzy tegorocznej 

zabawy karnawałowej powitali w dniu 26 stycznia przybyłych 
uczestników. Motywem przewodnim tegorocznej imprezy były 
bowiem Hawaje. Akcenty hawajskie w ubiorze oraz barwna 
dekoracja stworzyły niepowtarzalny klimat, przenosząc zebranych 
w ten zimowy, chłodny dzień na rajskie wyspy Pacyfiku. 
Uczestnicy bawili się w rytm tanecznych, letnich przebojów. 
Mnóstwo emocji wzbudziły konkursy, m.in. taniec na wyspie 
podczas huraganu, taniec z ananasem, przechodzenie pod girlandą. 
Na imprezie wystąpili członkowie koła tanecznego oraz koła 
,,Poznajemy świat”, którzy zaprezentowali taniec hula oraz 
nauczyli zebranych prostego układu choreograficznego. 
Niewątpliwą atrakcją był pokaz tańców latynoamerykańskich              
w wykonaniu pary tanecznej z Klubu Tańca Towarzyskiego ,,Styl” 
w Klomnicach. Ta zabawa z pewnością na długo pozostanie            
w pamięci uczniów. 

 

W związku z Dniem Zakochanych działała w naszej 
szkole poczta walentynkowa. Do specjalnie przygotowanej 
skrzynki uczniowie wrzucali kartki. Poczta cieszyła się dużym 
zainteresowaniem wśród uczniów, gdyż stanowiła dla nich 
niepowtarzalną okazję, aby dać dowód sympatii. Walentynkowe 
kartki zostały rozdane adresatom w dniu 15 lutego, a wywołały 
bardzo pozytywne emocje. 

Męska część społeczności szkolnej nie zapomniała w  dniu 
8 marca o paniach i dziewczętach w naszej szkole. Z ust chłopców 
popłynęły serdeczne życzenia. Nie zabrakło również kwiatów,                  
a nawet słodkości. 

Uczniowie klas 0-III wraz z wychowawcami obejrzeli               
w dniu 20 marca przedstawienie pt. „Brzydkie kaczątko”                     
w Gminnym Ośrodku Kultury w Gidlach. W role baśniowych 
postaci wcielili się uczniowie Publicznego Gimnazjum w Gidlach. 
Dzieciom bardzo podobały się kolorowe stroje i ciekawa dekoracja 

Choć 21 marca to Dzień Wagarowicza, jednak każdy 
uczeń pojawił się w tym dniu w naszej szkole. Zapewne dlatego, iż 
dzień w jej murach zapowiadał się niezwykle ciekawie. Zgodnie               
z tradycją lat ubiegłych uczniowie otrzymali od pani Dyrektor 
symboliczny klucz do szkoły, przejmując tym samym obowiązki 
nauczycieli oraz pracowników obsługi. Nowe grono pedagogiczne 
prowadziło zajęcia, dzielnie znosząc trudy pracy nauczyciela. 
Atmosfera w szkole była wesoła również za sprawą 
zorganizowanego przez Samorząd Uczniowski międzyklasowego 
konkursu z okazji pierwszego dnia wiosny. We wiosennej scenerii 
uczniowie wraz ze swoimi wychowawcami zmagali się z różnymi 
zadaniami, w których musieli się wykazać wiedzą oraz 
umiejętnościami plastycznymi, wokalnymi oraz poetyckimi. 
Przedstawiciele każdej klasy odebrali dyplomy z pieczątką                      
i podpisem urzędującej w tym dniu pani dyrektor. Niezwykle 
ważnym punktem dnia było spalenie marzanny na boisku szkolnym 
jako symbol pożegnania zimy. Uczniowie wpatrywali się w 
płonącą kukłę mając nadzieję, iż zima odejdzie na dobre, a wnet 
zagości wiosna. 

W dniu 27 marca gościliśmy panią Annę Edyk-Psut, 
nauczycielkę i piszącą dla dzieci poetkę z Tomaszowa 
Mazowieckiego, która zaprezentowała swoje wybrane utwory. 
Głośne czytanie wierszyków poprzedzone było rysowaniem 
zwierzęcych bohaterów. Odgadywanie zwierzątek oraz ich 
kolorowanie sprawiło, iż dzieci doskonale się bawiły. Poetka 
nawiązała dobry kontakt z publicznością i dzięki aktywizowaniu 
uczniów spotkanie było ciekawe. Dzieci miały okazję zadać 
autorce nurtujące ich pytania, a także po spotkaniu nabyć jej 
książki  z autografem. 

Konkursy 
W dniu 29 marca cztery uczennice z oddziału 

przedszkolnego wzięły udział w III Gminnym Festiwalu Piosenki 
Przedszkolnej „Brzdąc” w Gminnym Ośrodku Kultury w Gidlach. 
Dziewczynki bardzo dobrze się zaprezentowały, ich występ 
uatrakcyjniły dobrane do piosenek stroje i rekwizyty oraz ilustracja 
ruchowa wykonywanych utworów. Za swoje występy otrzymały 
maskotki oraz dyplomy i wróciły bardzo zadowolone, z nowymi 
doświadczeniami i zapałem do kolejnych konkursów. 

Sport 
Uczniowie kl. I-VI brali udział w dniu 17 lutego                       

w gminnych zawodach ,,5 MILIONÓW”. W klasyfikacji końcowej 
sportowcy z naszej szkoły zajęli III miejsce. 

28 lutego podczas apelu zostały ogłoszone wyniki 
szkolnego Turnieju 4 Stołów: 
I miejsce - Filip Rozpędek ,  II miejsce - Rafał Chrząstek  
III miejsce - Sebastian Ociepa,  IV miejsce - Michał Zięba  
V miejsce - Piotr Jezuita  
Pani Dyrektor – Anna Gniatkowska pogratulowała najlepszym 
tenisistom z naszej szkoły. Zwycięzcy otrzymali medale i nagrody 
rzeczowe.  

W gminnych rozgrywkach w mini piłkę koszykową, które 
miały miejsce  19 marca drużyna chłopców wywalczyła II miejsce, 
natomiast drużyna dziewcząt zajęła III miejsce. 
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Uroczystości i wydarzenia 
21 i 22 stycznia to wyjątkowe dni w roku, kiedy możemy w szczególny 
sposób wyrazić swoją wdzięczność naszym Babciom i Dziadkom.     
Uczniowie kl. III wierszem i piosenką uczcili te święta. 20 stycznia 
2012 r. w piątek  zaprezentowali program artystyczny  przygotowany 
pod kierunkiem p. Haliny Mielczanek. Dyrektor szkoły p. Maria 
Broniszewska serdecznie powitała licznie przybyłych gości życząc im 
zdrowych, spokojnych, radosnych chwil spędzonych w towarzystwie 
wnuków. Na zakończenie wszyscy uczniowie klas I-III wręczyli swoim 
babciom i dziadkom własnoręcznie wykonane laurki. W drugiej części 
uroczystości odbyło się pasowanie na czytelnika uczniów klasy 
pierwszej.  Aktyw czytelniczy  wcielił się w postacie z bajek i baśni. 
Wróżki, skrzaty, królewny, dziewczynka z zapałkami, Czerwony 
Kapturek, Jaś i Małgosia, książę i inne postacie zachęcały dzieci do 
poznania ich historii. Część artystyczną przygotowała Pani Bożena 
Resel. 
W miesiącu lutym w Publicznej Szkole Podstawowej w Gidlach odbył 
się Walentynkowy Bal Karnawałowy. Organizatorem był Samorząd 
Uczniowski, który przeprowadził sprzedaż kartek walentynkowych 
oraz pocztę walentynkową dla wszystkich uczniów naszej szkoły. Czas 
Walentynkowego Balu Karnawałowego upłynął w miłej atmosferze a 
uświetnił go występ Orkiestry Dętej z Gidel. Podczas koncertu można 
było wysłuchać doskonałej muzyki a następnie zakupić medale 
Orkiestry. 

Dnia  21.03. 2012r. w Publicznej Szkole Podstawowej w 
Gidlach w godzinach od 9.50 do 11.30 odbył się Pierwszy Dzień 
Wiosny zorganizowany przez Samorząd Uczniowski naszej szkoły. W 
tym wydarzeniu brały udział klasy I-VI oraz wychowawcy. Impreza 
odbywała się w sali gimnastycznej gdzie zgromadziła się cała 
społeczność szkolna. Zabawa rozpoczęła się quizem dotyczącym 
wiosny , prowadzonym przez opiekuna samorządu p. A. Kowalską i p. 
M. Posak. Następnie odbył się pokaz mody ekologicznej – „Pani 
Wiosna Ekologiczna” .Najciekawszą propozycją okazała się wiosna na 
rolkach zaprezentowana przez uczennicę kl.VI Malwinę Sztanderę . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Gidlach od początku roku 
szkolnego uczestniczyli w zajęciach z wychowania komunikacyjnego. 
Poznawali przepisy ruchu drogowego, sposoby udzielania pierwszej 
pomocy oraz uczyli się obsługi roweru. 24 uczniów z klasy IV i 4 
uczniów klas starszych zdało testy  na kartę rowerową, a 30 marca 
2012 zdali praktyczny egzamin jazdy na wybudowanym miasteczku 
ruch drogowego. 

Najlepsi uczniowie z kl. IV będą reprezentowali szkołę w 
gminnym Konkursie Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym .Egzamin 
na Kartę Rowerową zorganizowała Pani Joanna Gołdon. 

W okresie od października 2011 do 31 marca 2012 nasza 
szkoła uczestniczy w ogólnopolskim konkursie „Bezpieczna szkoła – 
bezpieczny uczeń” organizowanym przez Fundację Państwo 
Obywatelskie. W ramach realizacji zadań konkursowych 
zorganizowana została debata uczniowska „Państwo, prawo, 
społeczeństwo, obywatel”. Debatę prowadziła Pani Joanna 
Niedźwiecka. 
 

Uczniowie uczestniczyli  również w konwersatorium pod 
hasłem: „Nie jesteś sam”, „Mój przyjaciel jest inwalidą” ,  
„Przestrzegam prawa to obowiązek każdego – także ucznia”. 
Odbyło się również spotkanie z policjantem poświęcone tematyce 
bezpieczeństwa. 

Nasze sukcesy 
W listopadzie 2011 r. uczniowie z klasy II i III wzięli 

udział w VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu 
STYPENDIADA WCZESNOSZKOLNA. W ramach 
Stypendiady odbyły się cztery konkursy: czytelniczy, 
ortograficzny, matematyczny i plastyczny. Najlepszy wynik                 
w konkursie matematycznym i tytuł finalisty zdobył ucz. kl. II – 
Bartosz Chrostowski -VI m . w kraju. W konkursie plastycznym 
finalistkami zostały: ucz. kl. II - Kinga Frymus - VII m. w kraju, 
ucz. kl. III – Julia Małolepsza - VIII m. w kraju. W miesiącu 
styczniu uczniowie klas I-III wzięli również udział                                
w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Olimpusek. Tytuł laureata                    
i najlepsze miejsca w kraju zdobyli: Krzysztof Gołdon -  kl. I 
(IIm.), Szymon Mikiewicz - kl. II (III m.), Malwina Romańczyk – 
kl. I (IV m.), Jakub Półrola – kl. I (IVm.), Bartosz Chrostowski 
– kl. II (VI m. ), Daniel Strączyński – kl. I (IX m.) i Justyna 
Frączyk – kl. II (X m.). 

Zwyczajem lat poprzednich nasi uczniowie przystępują do 
licznych  konkursów przedmiotowych: 15.03.2012r ,, Mix” 
opracowany przez Centrum Edukacji Szkolnej ogólnopolski  
konkurs wiedzy matematycznej Przystąpiło do niego 14 uczniów    
z klas IV-VI. Wyniki  konkursu dostępne będą w kwietniu. 
Kolejny konkurs matematyczny to międzynarodowy  ,,Kangur” do 
którego przystąpiło 28 uczniów z klas IV –VI w dniu 20.03.2012r. 
Wyniki dotrą do szkoły w maju. Nauczycielem przygotowującym 
była Pani Anna Bednarz.      

W dniu 27.03.2012r. przeprowadzono konkurs 
przyrodniczy ,,Olimpus”. Wzięło w nim udział 9 uczniów z klas 
IV-VI. Przygotowującym nauczycielem była Pani Wanda Flasza. 
W dniu 21.03.2012r. przeprowadzono konkurs z j. polskiego 
,,Olimpus”- przystąpiło do niego 13 uczniów z klas IV-VI. 
Nauczycielem przygotowującym była Pani Anna Dąbrowska. 

Dużym wyróżnieniem dla środowiska uczniowskiego 
okazało się przyznanie nagród w konkursie plastycznym „Z górki 
na pazurki – moje ferie ”organizowanym przez Miejską Bibliotekę 
Publiczną w Radomsku. Wyróżnienie zdobyli Bartłomiej Musiał 
w kategorii 6-8 lat, I Bartosz Chrostowski w kategorii 9-11 lat. Do 
konkursu plastycznego  uczniów przygotowywała Pani Olga 
Dziegieć.  

W sobotę 17 marca w Miejskim Domu Kultury                       
w Radomsku  odbywały się przesłuchania do konkursu 
,,Mikrofon”. Naszą szkołę w tej edycji  reprezentowały                           
4 uczennice: Dominika Musiał, Justyna Frączyk, Maria 
Markiewicz oraz Malwina Sztandera. W kategorii 11-14 lat 
wyróżnienie otrzymała Maria Markiewicz. 

 
Nowy projekt systemowy w szkole 

W ramach realizowanego w naszej szkole projektu 
systemowego „Indywidualizacja procesu nauczania                          
i wychowania uczniów kl. I-III” uczniowie klas młodszych będą 
mogli uczestniczyć w dodatkowych zespołach specjalistycznych 
organizowanych na terenie szkoły dodatkowe zajęcia to; zajęcia 
logopedyczne, gimnastyka korekcyjna, zajęcia wyrównawcze dla 
uczniów mających trudności w nauce czytania i pisania oraz  
zajęcia rozwijające uzdolnienia matematyczne. Realizacja projektu 
przewidywana jest na okres jednego roku szkolnego 2012/13.                 
W ramach projektu zostanie doposażona baza dydaktyczna szkoły 
– zakupione zostaną pomoce dydaktyczne. Najwięcej jednak 
zyskują uczniowie, otrzymując wsparcie w osiąganiu jak 
najlepszych efektów edukacyjnych. 
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KONKURS 5 MILIONÓW 
Konkurs 5 milionów to zawody sportowe dla 

uczniów wszystkich klas od I do VI.  Każdego roku bierze   
w nich  udział bardzo duża liczba uczniów, a symbolicznie 
myśląc właśnie 5 milionów. W rozgrywkach gminnych 
wzięło udział 108 uczniów,  z  wszystkich trzech szkół. 
Odbyły się one 17 lutego 2012r w naszej szkole. 
Zwycięstwo w zawodach gminnych otworzyło nam drogę do 
etapu powiatowego i rejonowego. Odbył się on 8 marca 
2012  w Zelowie (powiat bełchatowski) i zajęliśmy tam II 
miejsce. 

MINI PIŁKA RĘCZNA 
Zespoły dziewcząt z PSP w Gidlach i chłopców z 

PSP Pławno  wywalczyły tytuły mistrzów gminy w mini 
piłce ręcznej na rok szkolny 2011/2012. W zawodach 
rozegranych  23 stycznia w sali PSP Gidle uczestniczyły 
wszystkie szkoły z terenu gminy. Uczennice te rozegrały 20 
lutego 2012r zawody powiatowe gdzie zajęły III miejsce. 
Wzięło w nich udział 5 drużyn. Nasze zawodniczki  
pokonały zespoły z PSP nr 2 Radomsko, PSP Lgota i uległy 
zespołowi z PSP Jedlno.  Gratulacje!                                                                           

MINI PIŁKA SIATKOWA  
12.12.2011r w naszej szkole odbyły się gminne 

rozgrywki w mini piłkę siatkową.  Uczennice naszej szkoły 
zajęły I miejsce. 20.12. 2012r w Sali ZS-G nr 1 w Radomsku 
dziewczęta rozegrały mistrzostwa powiatu.Wzięło  w nich 
udział 8 zespołów dziewcząt. Mecze rozgrywane były 
systemem „każdy z każdym” w trzech grupach 
eliminacyjnych. Reprezentacja naszych dziewcząt pokonała 
szkołę nr 4 z Radomska i Wielgomłyny  i uległa 
reprezentacji z Kobiel  Wielkich i Płoszowa. Ostatecznie 
zajęły V miejsce.  Podobnie zaprezentowali się chłopcy 
zwyciężając etap gminny. Powiatowe zawody ukończyli na 
miejscach 5-7. 
 

Turniej WATRA CUP 2011 
 

V Halowy Turniej Piłki Nożnej Dziewcząt WATRA CUP 2011 przechodzi 
do historii. w Dniu 17.12.2011r na hali w Kłomnicach walczyło 20 drużyn 
w czterech kategoriach wiekowych. Miejsca w poszczególnych kategoriach: 
Open - I - UKS GOL Częstochowa, II - UKS WATRA Gidle ,  

III - LKS UNIA Sulmierzyce, IV - GLKS Gmina Kłomnice. 
1997 i młodsze - I - MUKS DARGFIL I Tomaszów Mazowiecki,   

II -MUKS DARGFIL II Tomaszów Mazowiecki,            
III -  UKS WATRA Gidle , IV - Gimnazjum Kłobuck,  
V - LKS UNIA Sulmierzyce, VI - UMKS OSTROWIA Ostrówek. 

1999 i młodsze - I - KKS 1925 WOMEN I Kalisz, II - KKS 1925 WOMEN  
II Kalisz, III - UKS WATRA I Gidle,  IV -UKS WATRA II  
Gidle, V - GLKS Gmina Kłomnice. 

2001 i młodsze -  I - UMKS OSTROWIA Ostrówek, II - KKS 1925  
WOMEN Kalisz, III - GLKS Gmina Kłomnice,  
IV -  UKS WATRA I Gidle,  V -UKS WATRA II Gidle.  

Nagrody indywidualne w poszczególnych kategoriach: 
Najlepsza strzelczyni: 
Open- Klyta Natalia (7) - UKS GOL Częstochowa, 1997 - Maciaszczyk 
Diana (7) - MUKS DARGFIL I Tomaszów Mazowiecki, 1999 - Witczak 
Aleksandra (10) - KKS 1925 WOMEN I Kalisz, 2001 - Padżuras Kinga (5) 
- UMKS OSTROWIA Ostrówek. 
Najlepsza bramkarka : 
Open - Ciupa Klaudia - UKS GOL Częstochowa, 1997 - Kardacz Martyna 
- UKS WATA Gidle, 1999 - Machnik Oliwia - UKS WATRA Gidle , 
2001 - Grab Aleksandra - GLKS Gmina Kłomnice. 
Najlepsza zawodniczka: 
Open - Grzeszna Ewelina - UKS WATRA Gidle, 1997 - Osińska Maja - 
MUKS Dargfil II Tomaszów Mazowiecki, 1999 - Durska Marta - KKS 
1925 WOMEN II Kalisz, 2001 - Olejnik Weronika - KKS 1925 WOMEN 
Kalisz. 
Puchary i medale wręczali: Krystyna Kubasiak – Wójt Gminy Gidle, 
Wacław Urbański – Wiceprezes OZPN Piotrków Trybunalski, Marek 
Łopatka – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej OZPN Piotrków 
Trybunalski. 
Szczególne podziękowania dla sponsorów turnieju: Gminy Gidle, OZPN 
Piotrków Trybunalski, PPHU AGAWA Gidle. 
Wyniki na stronie: www.watragidle.futbolowo.pl 

Dzień Kobiet 
 W tym roku dzień Kobiet świętowaliśmy na wesoło. 
„Kobiety jak te kwiaty” – hasło to przyświecało całej uroczystości. 
Był kabaret, w którym gimnazjaliści przedstawili relacje damsko - 
męskie w krzywym zwierciadle. Nie obyło się również bez 
oryginalnych życzeń dla każdej kobiety. Całość  wzbogacały 
piosenki hołdujące  kobietom. Nad przygotowaniem uroczystości 
czuwały panie mgr Renata Kucuń – Marchewka, Karolina Pokora 
i Sylwia Moruń. Oprawą muzyczną zajęła się mgr Karolina 
Ociepa. 

I DZIE Ń WIOSNY 
Tradycyjnie już w Zespole – Szkolno – Gimnazjalnym w 

Pławnie organizacją I dnia wiosny zajął się Samorząd Uczniowski, 
który przygotował na ten dzień wiele ciekawych atrakcji. Odbyły 
się min. konkursy na mis wiosny, czy szkolną fryzurę. Ogromnym 
powodzeniem cieszył się również  program „Mam talent” 
przygotowany przez gimnazjalistów. Gimnazjaliści przygotowali 
również kabaret. Ten dzień minął wszystkim w radosnej                      
i wiosennej atmosferze. Nad całością imprezy czuwały panie mgr 
Renata Kucuń – Marchewka i Paulina Oziembała – opiekunowie 
Samorządów Uczniowskich. 
 

W ramach zajęć z preorientacji zawodowej (16.01.2012r.) 
uczniowie klasy III gimnazjum odwiedzili lokalną telewizję NTL  
w Radomsku. Gimnazjaliści mogli poznać od zaplecza telewizję. 
Zapoznali się z pracą prezentera i reportera telewizyjnego. W studiu 
telewizyjnym próbowali swoich sił w roli prezenterów. O pracy w 
telewizji opowiadał młodzieży dyrektor  NTL – u pan Daniel 
Łuszczyna. Opiekę nad uczniami podczas wyjazdu sprawowały 
panie mgr Renata Kucuń – Marchewka i mgr Ewa Dobroń. 
 Przygotowując się do wyboru szkół uczniowie klasy III 
gimnazjum 7 marca 2012 roku uczestniczyli w Targach 
Edukacyjnych organizowanych w MDK – u w Radomsku, gdzie 
zapoznali się z ofertą szkół ponadgimnazjalnych. Brali również 
udział w Dniach Otwartych radomszczańskich szkół.  
 

SUKCESY UCZNIÓW 
 23 stycznia uczennica klasy III Publicznego Gimnazjum w 
Pławnie Agata Rembisz brała udział w rejonowym etapie  
Wojewódzkiego Konkursu Interdyscyplinarnego „Mistrzowie 
intelektu. Eksperyment w przyrodzie”.  
Konkurs na tym etapie odbył się na Łódzkim Uniwersytecie 
Wydziale Fizyki i Informatyki. 
Uczennica uzyskała 11 wynik. Wszystkich uczestników było 245. 
Zadania zawierały treści z biologii, geografii, chemii, fizyki 
wykraczające poza podstawę programową gimnazjum. 
Przygotowaniem uczennicy do konkursu zajęła się mgr Ewa 
Dobroń. 
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Mikrofon 2012 
12 marca 2012 roku dziesięć uczennic ZSG w Pławnie  

uczestniczyło w festiwalu wokalnym „Mikrofon 2012”, który 
został zorganizowany przez miejski Dom Kultury w Radomsku. 
Największe wrażenie na Jurorach wywarły nasze najmłodsze 
reprezentantki: Barbara Moroń – uczennica klasy I sp, Emilia 
Rokita – uczennica II sp, i Aleksandra Wierzbicka – uczennica III 
sp. Barbara Moroń i Emilia Rokita zajęły ex aequo I miejsca 
natomiast Aleksandra Wierzbicka miejsce III. Należy dodać, że            
w tej kategorii Jury nie przyznało II miejsca. Wszystkie laureatki 
wystąpiły na koncercie laureatów, który odbył się w MDK – u                
18 marca 2012r. Opiekunem artystycznym wszystkich uczennic 
jest mgr Karolina Ociepa. 

Wygraj Talent 
22 marca 2012 roku pięć uczennic ZSG w Pławnie 

zaśpiewało w XVII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki 
„Wygraj talent”.   Reprezentujące naszą szkołę uczennice to Inez 
Zatoń, Katarzyna Socha, Kinga Zatoń, Adrianna Moroń                       
i Aleksandra Tomczyk. Eliminacje do tego konkursu odbyły się w 
Pabianicach. Aleksandra Tomczyk uczennica klasy I gimnazjum 
została wyróżniona przez Jury konkursowe. Podczas konkursu 
uczestniczkom towarzyszył ich opiekun artystyczny – mgr 
Karolina Ociepa. 

 

 
 Na szczególną uwagę zasługuje duży sukces, jaki 

osiągnęła w tym roku szkolnym uczennica III klasy Publicznego 
Gimnazjum w Pławnie - Agata Rembisz. Została ona finalistką 
Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Historii, który odbył 
się 1 marca w Łodzi. Uczennicę do kolejnych etapów 
przygotowywała mgr Renata Woldan. 

Konkurs literacki – Snuć miłość 
Uczennice Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego w Pławnie 

wzięły udział w Powiatowym Konkursie Literackim ph. „Snuć 
miłość”  zorganizowanym przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 
nr 1 w Radomsku. Zadaniem uczestników było napisać tekst 
związany tematycznie z hasłem konkursu. W konkursie wzięły 
udział uczennice klasy III gimnazjum Joanna Bera, Nina Flasza, 
Agata Rembisz i Malwina Ścisły.  27 marca 2012 roku zostały 
ogłoszone wyniki konkursu. Agata Rembisz zajęła III miejsce. 
Warto zaznaczyć, że konkurs adresowany był do uczniów klas III 
gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych. Opiekunem uczennic 
była mgr Renata Ryszka. 

„5 Milionów” 
 
 

 Uczniowie PSP w Pławnie uczestniczyli w powiatowym 
konkursie „5 Milionów”. Konkurs odbył się 17 lutego 2012 roku 
w Gidlach. Drużyny rywalizowały w następujących 
konkurencjach: 
Grupa I – klasy I i II 
1. Przenoszenie kółek ringo 
2. Bieg z piłką lekarską – 1 kg 
3. Zbieranie piłek tenisowych 
4. „Sadzenie ziemniaków” 
Grupa II – klasy III i IV 
1. Wyścigi na deskorolce 
2. Skoki na piłce z uszami slalomem 
3. Wyścig z ułożeniem cyfr od 8 do 1 
4. Bieg z przeszkodami zawrotnymi przez ławkę. 
Grupa III – klasy V i VI 
1. Kozłowanie piłki koszykowej i ręcznej 
2. Przekładanie piłek z lewej na prawą stronę 
3. Wyścig z przyborami 
4. Układanie hasła „5 MILIONÓW” z przejściem pod 

płotkiem. 
Drużyna z PSP w Pławnie w składzie 36 uczniów po podliczeniu 
wszystkich punktów zajęła II miejsce. 
 

Mini-piłka koszykowa 
19 marca uczniowie Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego                       
w Pławnie uczestniczyli w gminnych rozgrywkach w mini -piłkę 
koszykową, które odbyły się w PSP Gidle. Dziewczęta z PSP 
Pławno zajęły II miejsce, a chłopcy I, tym samym awansując do 
rozgrywek powiatowych.  
Mistrzostwa Powiatu w mini-piłkę koszykową odbyły się 21 
marca 2012 roku w Radomsku. Drużyna chłopców zajęła V 
miejsce po meczach z PSP nr 7 i PSP nr 6 w Radomsku. Skład 
Drużyny: I „piątka” Krzyszkof Ojrzyński, Maciej Ogrodnik, 
Marek Siemiński, Karol Majewski, Łukasz Urbańczyk. 
II „pi ątka” Dominik Dąbrowski, Dawid Tomczyk, Mateusz 
Brdąkała, Kuba Łyp, Daniel Dobosz. Rezerwowi: Jakub 
Kluczny, Bogdan Bednarski. 
 

Turniej Gminny  
w mini-piłk ę ręczną  

dziewcząt i chłopców. 
  

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Turnieju 
Gminnym w Mini – piłkę ręczną dziewcząt i chłopców, który 
odbył się w dniu 23 stycznia w Gidlach. Dziewczęta zajęły II 
miejsce, chłopcy natomiast zdobyli mistrzostwo gminy                         
i reprezentowali w dniu 21 lutego, Gminę Gidle w mistrzostwach 
powiatu. W Radomsku chłopcy zajęli miejsca od V do VI. 
Skład zwycięskiej drużyny: Maciej Ogrodnik – Kapitan, Karol 
Majewski – bramkarz, Mateusz Brdąkała, Łukasz Urbańczyk, 
Krzysztof Ojrzyński, Marek Siemiński, Dawid Tomczyk, Daniel 
Dobosz. W meczu z PSP Gidle chłopcy wygrali 7 do 5. a z PSP 
Ciężkowice 9 do 7. 
  

Gminne zawody w Unii-hokeja dziewcząt i chłopców 
 

 21 stycznia 2012 roku uczniowie ZSG w Pławnie wzięli 
udział w gminnych zawodach w unii-hokeja dziewcząt                         
i chłopców. Zawody odbyły się w PG w Gidlach. 
Naszą szkołę reprezentowali: 
 
Drużyna dziewcząt: Aleksandra Błasiak, Aleksandra Treścińska, 
Julia Kanafa, Karina Szczepańska, Katarzyna Socha, Klaudia 
Stacherczyk, Kamila Margas, Ewelina Jóźwik, Laura Kanafa, 
Kinga Rylik. 
 
Drużyna chłopców: Krzysztof Hoffman,  Dawid Błasiak, Damian 
Skorupa, Tomasz Ojrzyński, Adrian Bartnik, Adrian Tybel, 
Adrian Zatoń.  
 
Dziewczęta zajęły I miejsce i tym samym awansowały do etapu 
powiatowego. Chłopcy zajęli II miejsce.  
Etap powiatowy odbył się 16 stycznia 2012 roku w  Gomunicach. 
Dziewczęta zmierzyły się ze szkołami: PG nr 2 w Radomsku i PG 
nr 3 w Radomsku. Rywalizacja zakończyła się dla naszych 
reprezentantek na V miejscu. 
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PUBLICZNE GIMNAZJUM W GIDLACHPUBLICZNE GIMNAZJUM W GIDLACHPUBLICZNE GIMNAZJUM W GIDLACHPUBLICZNE GIMNAZJUM W GIDLACH    (www.pg-gidle.cba.pl) 

 
Ukazał się kolejny numer gazetki internetowej "G jak Gimnazjum". 
Tytuł bieżącego numeru to "Zimą pomyśl o innych". Redaktorkami 
wydania były Beata Jeziorska i Magda Flasza, uczennice klasy                 
I a. W numerze zamieszczono materiały opracowane przez uczniów 
klas I: Martę Musiał, Paulinę Zarębską, Anię Woldan, Żanetę 
Jurczyk, Bartosza Cudaka, Monikę Śpiewak, Martę Frączyk. 
Stałym współpracownikiem naszej redakcji jest pani dyrektor Ewa 
Mariankowska, która również zamieszcza u nas swoje artykuły. 
Gazetkę można obejrzeć wchodząc na stronę:  
http://redakcyja.mammedia.org/paper/preview/g-jak-
gimnazjum/12/2/4/ 

 
W dniach 27.02.2012r  i 22.03.2012  kl. III uczestniczyły w Dniach 
Otwartych  w szkołach ponadgimnazjalnych w Radomsku. 
Uczniowie mieli okazję odwiedzić Zespół Szkół Elektryczno-
Elektronicznych, Licea Ogólnokształcące, Technikum 
Ekonomiczne, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr. 1, Zespół 
Szkół Drzewnych  i Ochrony Środowiska. 
Podczas wizyty w szkołach   uczniowie mogli poznać kierunki 
kształcenia, zwiedzić klasy i pracownie, porozmawiać                              
z nauczycielami i uczniami. Mogli  odczuć klimat i atmosferę danej 
szkoły. Ocenić, czy jest to na pewno ta szkoła , w której chcieliby 
się uczyć. Wyjazd zorganizowała doradca zawodowy p. Anna 
Dąbrowska. 

 
Gimnazjum odpowiedziało na zaproszenie Zespołu Szkół Centrum 
Kształcenia Rolniczego w Dobryszycach do udziału w konkursie 
„Świat wokół nas”. W kategorii „Zdrowe sposoby na życie”        
I nagrodę zdobyła Magdalena Michoń z klasy IIb, a w kategorii 
„Otaczający nas krajobraz” zwycięzcami zostali Bartosz i Dawid 
Piórkowski. Uczniowie ci otrzymali cenne nagrody rzeczowe.   

 
Przynależąc do Wojewódzkiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie 
podejmujemy różnorodne działania prozdrowotne. W dniach 29.03- 
04.04 zorganizowaliśmy Tydzień  Zdrowia, bogaty w działania 
mające na celu propagowanie zdrowego stylu życia.  Uczniowie 
naszego gimnazjum mieli okazję sprawdzić swe wiadomości           
i umiejętności w teście – „Olimpiada Zdrowia’. 
Najlepiej z testem poradziła sobie Ewelina Kisła z klasy IIa.                     
II miejsce zajęła Marta Karczewska  z klasy IIa. III miejsce zajęły 
Ewelina Ciupa z klasy IIIa i Marta Łęgowik z klasy IIIb.  
Zorganizowana też została wystawa prac plastycznych wykonanych 
w ramach zajęć technicznych oraz zajęć artystycznych. Ukazał się 
tez numer gazetki – „Moda na zdrowie” poświęcony stresowi                  
i walce z nim. W ramach zajęć wychowania fizycznego oraz godzin 
wychowawczych uczniowie uczyli się też jak prawidłowo udzielać 
pierwszej pomocy w przypadkach zagrożenia życia i zdrowia. 
Ogłoszony został konkurs na prezentacje multimedialna – „Agresja 
droga donikąd”. Koordynatorką wszystkich działań jest pani Edyta 
Śliwakowska. 

 
W marcu i kwietniu  uczniowie naszej szkoły uczestniczą w akcji 
zbiórki makulatury, używanej odzieży i zabawek. Opiekunowie 
Szkolnego Koła PCK i Samorządu Uczniowskiego apelują do 
mieszkańców gminy o przynoszenie makulatury do szkoły. 
Zebrana odzież i zabawki zostaną przekazane do Rejonowego 
Zarządu PCK w Radomsku i rozdzielone między najbardziej 
potrzebujących. 
 

 
Gimnazjum prowadzi bogatą działalność na rzecz wolontariatu. 
Współpracuje zarówno z jednostkami samorządowymi, jak i 
pozarządowymi. Pomocą ta obejmujemy nie tylko dzieci naszej 
szkoły, ale też odpowiadamy na apele organizacji i stowarzyszeń. 
Poprzez uczestnictwo w wolontariacie nasi gimnazjaliści uczą się 
wrażliwości na krzywdę innych. 
W grudniu uczniowie zbierali nakrętki na rzecz akcji 
zorganizowanej przez Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży  
Archidiecezji Częstochowskiej. Fundusze uzyskane ze sprzedaży 
nakrętek zostaną przekazane na dofinansowanie zakupu sprzętu 
rehabilitacyjnego oraz wyjazdów uczniów z  ubogich rodzin na 
wakacje. 
Poprzez takie akcje młodzież uczy się, że nawet poprzez 
zbieranie nic nieznaczących (dla niektórych) nakrętek można 
pomóc innym, bardziej potrzebującym. 
Razem zebrano 35.066 szt. 

 
Przed świętami Bożego Narodzenia zorganizowano konkurs na 
najładniejszy stroik lub wianek świąteczny. Klasy rywalizowały 
ze sobą o punkty do „Ligii Klas” 
Po rozstrzygnięciu konkursu stroiki zostały wręczone wraz z 
życzeniami przez uczniów nauczycielom emerytom. Nasza 
młodzież uczy się w ten sposób szacunku dla osób starszych, 
którzy poświecili wiele lat pracy ucząc i wychowując często 
rodziców  uczniów naszej szkoły. 

 
Pani Dyrektor wraz ze Szkolnym Kołem PCK ogłosiła w styczniu 
akcję zbiórki funduszy na szczepionki dla dzieci w Sierra Leone. 
Jest to akcja ogólnopolska pod patronatem UNICEF. 
Dzięki zebranym funduszom mogliśmy pomóc ratować zdrowie i 
życie dzieci w Sierra Leone. 
Do akcji przystąpili zarówno uczniowie jak i nauczyciele. 
Razem zebrano-210zł, za które można zakupić 677 szczepionek 
przeciwko gruźlicy lub 900 przeciwko tężcowi.  
Pieniądze zostały wysłane na konto Polskiego Komitetu 
Narodowego Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz 
Dzieci- UNICEF. 

 
W ramach Dnia Bezpiecznego Internetu podjęliśmy szereg 
działań mających na celu rozpropagowanie zasad bezpiecznego 
korzystania z sieci. 
1. Uczniowie ukończyli e-learningowe kursy udostępnione na 
platformie  - "Znajomi - Nieznajomi.pl" oraz "W sieci" . Po 
przejściu każdego szkolenia jego uczestnicy otrzymali 
automatycznie wygenerowane dyplomy. 
2. Nauczyciele ukończyli kurs dla profesjonalistów "Dziecko w 
sieci".  
3. W dniu 1.03.2012 r. odbył  się konkurs wiedzowy -
„Bezpieczny Internet”.  
Celem tego konkursu było I miejsce w tym konkursie zajęli: 
Ewa Siemińska oraz Sebastian Zieliński z klasy IIIb. 
II miejsce zajęła Marta Łęgowik z klasy IIIb. 
III miejsce zajął Mateusz Stala z klasy IIIa. 
3. Na korytarzu szkolnym została zorganizowana akcja plakatowa 
uświadamiająca młodzież, jakie zagrożenia niesie ze sobą 
korzystanie z sieci. Twórcami plakatów byli uczniowie - 
przedstawiciele poszczególnych klas. 
4. Problematyka dotycząca bezpiecznego korzystania z Internetu 
została uwzględniona w gazetce wydawanej przez SU "Głos 
Gimnazjum". 
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Nasza szkoła pomaga dzieciom mieszkającym w naszej gminie               
i wymagającym rehabilitacji poprzez zbiórkę nakrętek.  Do końca 
roku szkolnego przynosząc niepotrzebne nakrętki wspieramy 
leczenie Dominiki. 

 
Uczniowie klasy I „a”  wystawili w marcu przedstawienie pt. 
„Brzydkie kaczątko”. Pomysłodawcą była pani dyrektor Ewa 
Mariankowska. Młodzi aktorzy ćwiczyli pod kierunkiem pani 
Agaty Jeziorskiej. Wszyscy uczniowie wykazali się dużym 
zaangażowaniem i chęcią do pracy. Odtwórcy głównych ról 
włożyli wiele wysiłku w naukę tekstu i jego odpowiednią 
interpretację.  
Spektakle odbyły się w Gminnym Ośrodku Kultury dla 
przedszkolaków z Gidel i Pławna oraz klas 1-3 z PSP w Gidlach     
i 0-3 z PSP w Ciężkowicach.  
 

SPORT 
 

W dniu   11 stycznia 2012 roku odbyły się gminne rozgrywki                   
w unihokeja dziewcząt i chłopców. Naszą szkołę reprezentowali 
następujący uczniowie: 
Dziewczęta: Agnieszka Załóg II a, Marta Karczewska II a, Beata 
Jeziorska I a Magdalena Flasza I a, Wiktoria Wieloch I a, Kinga 
Niegowska III a 
Chłopcy: Michał Łęgowik I a, Krystian Piasecki I a, Bartosz 
Pachulski I a Maciek Bilicz I a, Krzysztof Cudak II a, Damian 
Gorzędowski II b, Norbert Tyczyński  IIb, Patryk Marszał II b 
W wyniku rywalizacji dziewczęta zajęły II miejsce (PG Gidle - ZSG 
Pławno 1:4), a chłopcy zdobyli I miejsce (PG Gidle - ZSG Pławno 
7:3). 
14 lutego 2012r. odbyły się w PG Gidle gminne rozgrywki w piłkę 
koszykową dziewcząt i chłopców. Po zaciętej walce zwycięsko z tej 
rywalizacji wyszli uczniowie PG Gidle. Zarówno chłopcy jak                     
i dziewczęta zostali mistrzami Gminy Gidle.  
 

W ojczyźnie Astrid Lindgren  
Przypadająca w miesiącu lutym 105 rocznica urodzin szwedzkiej pisarki dla dzieci – 
Astrid Lindgren stała się pretekstem do odwiedzenia biblioteki przez uczniów klasy 
III, którzy wzięli udział w lekcji tematycznej „W ojczyźnie Astrid Lindgren”. Zajęcia 
miały charakter literacko – geograficzny. Uczniowie zgłębili swoją wiedzę na temat 
Szwecji oraz zapoznali się z twórczością Astrid Lindgren. Podczas spotkania 
odczytany został fragment „Pippi Pończoszanki”, który posłużył do rozmowy na 
temat przygód jednej z najsłynniejszych bohaterek książek A. Lindgren. Dzieci 
chętnie udzielały odpowiedzi na pytania a na zakończenie wszyscy otrzymali 
zakładki do książek. 
 

Pasowanie na Czytelnika Biblioteki w Gidlach 
W dniu 23.03.2012 r. uczniowie klasy I PSP Gidle zostali uroczyście wprowadzeni 
do grona czytelników naszej biblioteki. Podczas spotkania dzieci zapoznały się                   
z zasadami wypożyczania książek, dowiedziały się jak wygląda droga książki zanim 
trafi ona do czytelnika oraz wykazały się wiedzą rozwiązując zagadki dotyczące 
postaci bajkowych. Wyjątkową chwilą dla wszystkich uczniów było wypowiedzenie 
tekstu przysięgi oraz pasowanie każdej osoby magiczną różdżką na czytelnika GBP 
w Gidlach. Każdy uczestnik spotkania otrzymał pamiątkowy dyplom oraz zakładkę 
do książki.  
 
 
 

Dziecięce Poezjowanie 
W dniu 26.03.2012 r. Biblioteka w Gidlach zorganizowała konkurs recytatorski poezji 
dziecięcej pod hasłem „Dziecięce Poezjowanie”. Uczniowie klas I-III oraz klasy IV 
(łącznie 61 osób) recytowali wiersze znanych i lubianych  autorów.   
Komisja przyznała następujące miejsca: 

W kategorii klas I-III : 
Miejsce I - Miłosz Florczyk – kl. I PSP Gidle,  Emilia Rokita – 
kl. II ZSG Pławno 
Miejsce II - Bartosz Chrostowski – kl. II PSP Gidle, Barbara 
Moroń – kl. I ZSG Pławno 
Miejsce III - Malwina Bus – kl. III PSP Ciężkowice, Justyna 
Frączyk – kl. II PSP Gidle, Dawid Załóg – kl. I PSP Gidle 
Wyróżnienia: 
Natalia Dukat – kl. III PSP Ciężkowice, Emilia Tutaj – kl. III 
PSP Gidle, Filip Bilecki  – kl. II PSP Ciężkowice, Dominik 
Nożownik – kl. II PSP Ciężkowice, Julia Romańczyk – kl. II PSP 
Gidle, Malwina Romańczyk – kl. I PSP Gidle, Aleksandra 
Wierzbicka – kl. II ZSG Pławno. 
W kategorii klas IV 
Miejsce I - Maria Markiewicz – kl. IV PSP Gidle,  Eryk 
Kluziński – kl. IV PSP Gidle 
Miejsce II - Dominika Borowik – kl. IV PSP Gidle 
Miejsce III - Paulina Palacz – kl. IV PSP Ciężkowice 
Wyróżnienia: Adrianna Cudak – kl. IV PSP Gidle,  Inez Zatoń 
– kl. IV ZSG Pławno 
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Wielkanocne spotkanie w Bibliotece 
Zbliżające się Święta Wielkanocne stały się okazją do przybliżenia 
dzieciom zwyczajów i tradycji związanych z tym szczególnym dla 
wszystkich czasem. W dniu 28.03.2012 r. uczniowie klasy II PSP              
w Gidlach odwiedzili naszą bibliotekę i wzięli udział w lekcji 
tematycznej „Zwyczaje Wielkanocne”. Podczas spotkania 
wszystkim dopisywał wiosenny nastrój a dzieci bardzo chętnie 
wypowiadały się o przygotowaniach, symbolice oraz tradycjach 
Wielkiej Nocy. Na zakończenie zajęć nie zabrakło również życzeń 
świątecznych. 
 

Spotkanie autorskie z Ewą Chotomską 
W dniu 29.03.2012 r. zaproszenie Biblioteki w Gidlach przyjęła 
Ewa Chotomska – córka znanej poetki dla dzieci Wandy 
Chotomskiej, autorka licznych scenariuszy programów 
telewizyjnych, min. Tik – Taka, w którym wcielała się w rolę 
niezapomnianej  Ciotki  Klotki  oraz  współzałożycielka  zespołu  
muzycznego Fasolki. W spotkaniu wzięły udział dzieci z klas I – III z Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Pławnie. Autorka wplatała do 
opowieści o swojej twórczości znane i lubiane piosenki (min. „Mydło lubi zabawę”, „Domowa piosenka”, „Myj zęby”) a swoje  

wypowiedzi urozmaicała wierszami, zagadkami i konkursami. 
Najmłodsi wykazali się doskonałą znajomością piosenek a każda 
poprawnie udzielona odpowiedź nagradzana była słodyczami. 
Podczas spotkania dzieci zadawały autorce liczne pytania, natomiast 
najprzyjemniejszym punktem stało się rozdawanie autografów oraz 
możliwość zakupu książek z dedykacją Ewy Chotomskiej. Autorka 
dokonała również pamiątkowego wpisu do Kroniki Biblioteki                    
a radosna atmosfera tej wizyty na pewno pozostanie na długo                       
w pamięci wszystkich dzieci.  
 

Dzień Kota w Filii Pławno 
W miesiącu lutym przypada Międzynarodowy Dzień Kota. Filia                 
w Pławnie przyłączyła się do obchodów tego święta i 27.02.2012 
roku zorganizowała lekcję tematyczną dla klasy I SP w Pławnie. 
Podczas zajęć dzieci miały okazję poznać różne rasy kotów, 
dowiedzieć się wielu ciekawostek na ich temat oraz podzielić się 
swoją wiedzą dotyczącą tych zwierząt. Na zakończenie wszyscy 
otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz kolorowanki. 

Słowniki i encyklopedie – lekcja biblioteczna  
w Filii Ci ężkowice 

W dniu 22.03 2012 r. uczniowie klasy VI PSP Ciężkowice wzięli 
udział w lekcji bibliotecznej pod hasłem „Jak korzystać ze 
słowników, encyklopedii i leksykonów”. Podczas zajęć mieli oni 
okazję zapoznać się z różnymi źródłami informacji oraz sprawdzić 
swoją wiedzę wykonując ćwiczenia słownikowe. Uczestnicy lekcji 
nagrodzeni zostali dyplomami.  

 
 

Koncert Noworoczny 
 

W dn. 29 grudnia w Gminnym Ośrodku Kultury w Gidlach 
odbył się uroczysty Koncert Noworoczny w wykonaniu studenta 
Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu  - 
mieszkańca Gidel – Tomasza Mirowskiego. Młody artysta 
zaprezentował się w repertuarze klasycznym  J.S.Bacha,    
E. Ysaye, A. Bazini i innych. Na zakończenie koncertu można 
było usłyszeć także kolędy, które pozwoliły zachować na dłużej 
podniosły, rodzinny nastrój świąt. 
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Finał WOŚP 
W XX Finale WOŚP, który w tym roku odbywał się pod hasłem 
"Gramy z pompą! Zdrowa mama, zdrowy wcześniak, zdrowe 
dziecko", wzięło udział 120 tys. wolontariuszy w całej Polsce oraz 
za granicą. Zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na urządzenia 
do ratowania życia wcześniaków i pompy insulinowe dla kobiet 
ciężarnych z cukrzycą. Na konto Fundacji ciągle wpływają 
informacje od 1700 sztabów pracujących przy finale na całym 
świecie.  
W Gminie Gidle także nie zabrakło wolontariuszy, którzy wspierali 
tegoroczną akcję WOŚP. Uczniowie PSP w Ciężkowicach, PG                
w Gidlach oraz ZSG w Pławnie kwestowali na ulicach naszej 
gminy. 
Od wczesnych godzin porannych do godz. 17.00 w Sali kameralnej 
GOK czekał na wszystkich kwestujących poczęstunek Dzięki 
ofiarności mieszkańców naszej gminy zebrano 5973zł, 58gr oraz 
3,52 EURO. Największą kwotę w puszce WOŚP (566,74zł) zebrała 
uczennica PG w Gidlach - Kinga Jaśkiewicz. Wszystkim 
kwestującym, opiekunom oraz ofiarodawcom serdecznie 
dziękujemy. 

Festiwal „Hej, Panie Jezu" 
„Hej, Panie Jezu" to hasło konkursu kolęd, Dzieci ze szkół 

i parafii powiatu radomszczańskiego śpiewały kolędy, 
pastorałki i pieśni bożonarodzeniowe podczas IX Otwartego 
Konkursu Kolęd, Pastorałek i Piosenek Bożonarodzeniowych 
"Hej, Panie Jezu", który odbył się 10 stycznia w Miejskim 
Domu Kultury w Radomsku. 
Ponad 70 uczestników wystąpiło w trzech kategoriach wiekowych. 
Gminny Ośrodek Kultury reprezentowała dziesięcioletnia 
uczennica PSP w Gidlach Marysia Markiewicz. Ogłoszenie 
wyników konkursu odbyło się w niedzielę 15 stycznia o godz. 
11.00 w Klasztorze Ojców Franciszkanów w Radomsku.  
Organizatorami byli: ZS-G nr 1, PSP nr 3, ZS-G nr 2, ZS-G nr 7 
oraz MDK.  
Honorowy patronat nad konkursem objął arcybiskup Stanisław 
Nowak. 

Spotkanie noworoczne w Pławnie 
Wychowankowie świetlicy w Pławnie wraz z instruktorem                
p. Marią Gonera przygotowali wieczorne spotkanie opłatkowe, 
podczas którego młodzież składała sobie życzenia świąteczne.         
W blasku lampek choinkowych, przy suto zastawionym stole 
spotkali się wszyscy –  najmłodsi i najstarsi podopieczni-wspólnie 
przełamując się opłatkiem. Echem kolęd rozbrzmiewała świetlica do 
późnych godzin wieczornych.  
Takie spotkania są w świetlicy w Pławnie tradycją, pozwalając 
kultywować świąteczny zwyczaj przeżywania świąt w ciepłej, 
rodzinnej atmosferze. 

Kolędowanie u Franciszkanów 
W niedzielę, 15 stycznia, w Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej 
(Klasztor Franciszkanów) po Mszy św. rozpoczynającej się o godz. 
11.00 odbył się koncert finałowy IX Otwartego Konkursu Kolęd, 
Pastorałek i Piosenek Bożonarodzeniowych "Hej, Panie Jezu". 
Wśród nagrodzonych znalazła się podopieczna Studia Piosenki GOK 
z Gidel Marysia Markiewicz, która wyśpiewała II miejsce                   
w kategorii 10-12 lat. Gratulujemy! 
 

Efekty  pracy członków Kółka Literackiego 
działającego przy świetlicy w Ludwikowie, pod opieką 

instruktora Marty Borek. 
 

Wielkanoc 
 

Wielkanocy czas radości 
Jest przy stole dużo gości 
Są pisanki, piękne bazie 

Nikt nie smuci się na razie 
 

W wesolutkiej atmosferze 
Zając jedzie na rowerze 

Pędzi szybko ile sił 
By umilić radość chwil 

 
Towarzyszy mu baranek 

Który głosi zmartwychwstanie 
Niesie pokój, szczęścia moc 
W nadchodzącą Wielką Noc 

                     
Autor: Kinga Rylik   

Pani Wiosna 
 

Gdzieś daleko, za lasami 
Na złocistej łące 

Mieszka sobie piękna Pani, 
Która niesie słońce 

 
 

Raz do roku, w dzień marcowy 
Rusza w podróż dość odległą 
By przepędzić sen zimowy 

Sprowadzając piękno 
 
 

Niesie z sobą moc zieleni 
Budzi kwiaty i zwierzęta 

Jest wesoła i radosna 
Jak przyroda- uśmiechnięta 

 
 

Autor: Patrycja Rylik 
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VI Gminny Festiwal Kol ęd i Pastorałek 
 
17 stycznia w Sali kameralnej GOK w Gidlach od godz. 9.00 
rozpoczęły się przesłuchania konkursowe VI Gminnego 
Festiwalu Kolęd i Pastorałek. W trzech kategoriach wiekowych: 
7-9 lat, 10-12 lat oraz 13-15 lat łącznie zaprezentowało się 47 
wykonawców. Jury w składzie: Violetta Ojrzyńska – dyrektor 
GOK, Jolanta Komorowska – dyrektor GBP, Nina Klimczyk – 
wokalistka oraz Bożena Olszewska – przedstawiciel Fundacji 
Rozwoju Ruchu Pielgrzymkowego i Turystycznego w Gidlach 
postanowiło przyznać: 
Kat. 7-9 lat 
I miejsce - Justyna Frączyk, Kasia Utratny 
II miejsce - Dominika Musiał, Wiktoria Matyjaszczyk 
III miejsce - Sylwia Kubik 
Wyróżnienia: Klaudia Barska, Aleksandra Wierzbicka,  
                        Barbara Moroń, Filip Bilecki 
Nagrodę Fundacji przyznano Magdalenie Góreckiej 
 
Kat. 10-12 lat 
I miejsce - Katarzyna Błaszczyk 
II miejsce - Malwina Sztandera, Adrianna Barska 
III miejsce - Inez Zatoń, Wiktoria Barska 
Wyróżnienia: Magdalena Szewczyk, Dominika Borowik,  
                        Sylwia Ścisły 
Nagrodę Fundacji przyznano Erykowi Kluzińskiemu 
 
Kategoria 13-15 lat 
I miejsce - Paulina Politowicz 
II miejsce - Adrianna Moroń 
III miejsce - Malwina Ścisły 
Nagrodę Fundacji otrzymała Katarzyna Socha 
 
Nagrody Grand Prix Festiwalu przyznano  

Aleksandrze Tomczyk oraz Marii Markiewicz. 

Koncert galowy VI Gminnego Festiwalu Kolęd 
 i Pastorałek 

 
 W  niedzielę – 22 stycznia- w Klasztorze Ojców Dominikanów             
w Gidlach odbył się uroczysty koncert laureatów VI Gminnego 
Festiwalu Kolęd i Pastorałek połączony z wręczeniem upominków 
wszystkim nagrodzonym. Licznie zgromadzoną publiczność 
powitali przeor OO Marek Grzelczak, sekretarz UG p. Urszula 
Borowik oraz Dyrektor GOK p. Violetta Ojrzyńska. W koncercie 
zaprezentowali się laureaci pierwszych miejsc w poszczególnych 
kategoriach wiekowych: Justyna Frączyk, Magdalena Górecka, 
Malwina Sztandera, Eryk Kluziński, Paulina Politowicz                     
i Katarzyna Socha; laureatki Grand Prix Aleksandra Tomczyk                 
i Marysia Markiewicz,  zespół instrumentalny działający w GOK-u 
pod opieką p. Jadwigi Długosz oraz zespół instrumentalny 
akompaniujący jednej z laureatek przygotowany przez instruktora 
GOK p. Karola Pospieszalskiego. Dla wszystkich artystów 
prezentujących się w koncercie galowym przygotowano nagrody 
książkowe oraz słodycze. 
 

Ferie w świetlicach 
 

W Pławnie 
Wśród wielu atrakcji przygotowanych podczas ferii zimowych dla podopiecznych świetlicy w Pławnie znalazły się głównie konkurencje 
sportowe. Wychowankowie rozegrali następujące turnieje: „Mistrz Bilarda”, „Mistrzostwa FIFA 2011”, „Piłkarzyki”, „Rozgrywki                    
w tenisa stołowego” oraz „Turniej gier planszowych”. We wszystkich rozgrywkach brało udział 134 uczestników (niektóre osoby 
startowały w 2-3 konkurencjach). Dla laureatów I miejsc przygotowano nagrody rzeczowe, dla pozostałych nagrodzonych -słodkie 
upominki.  
 

Dzień Babci i Dzień Dziadka 
 
Dzień Babci i Dziadka to doskonała okazja do spotkania dzieci              
i młodzieży ze świetlicy w Pławnie z ich ukochanymi babciami             
i dziadkami. Po południu 29 stycznia wnuczęta zaprezentowały 
program artystyczny będący wyrazem miłości i oddania dla ich 
dziadków i babć. Wiersze i piosenki bardzo się podobały,                     
a goście podziękowali artystom gromkimi brawami. Na 
zakończenie dzieci obdarowały swoich dziadków laurkami                       
i gorącymi uściskami.  
Takie chwile pozostaną wychowankom i z pewnością 
wszystkim dziadkom i babciom na długo w pamięci. Wspaniała 
atmosfera, która towarzyszyła spotkaniu była doskonałą okazją 
do umocnienia więzi z wnukami. Po przedstawieniu babcie                  
i dziadkowie zostali zaproszeni na słodki poczęstunek 
przygotowany przez instruktora świetlicy p. Marię Gonera. 
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BILARD  
Kategoria powyżej lat 15 
I – Sławomir Ogrodnik 
II – Adrian Dąbrowski 
III – Radosław Zatoń 
Kategoria poniżej  lat 15 
I – Jakub Motyl 
II – Łukasz Urbańczyk 
III – Krzysztof Ojrzyński 
Kategoria : Dziewczęta 
I – Aleksandra Tomczyk 
II – Wiktoria Wieloch 
III – Maria Gonera  

PIŁKARZYKI  
Kategoria chłopcy do lat 15 
I – Łukasz Urbańczyk 
II – Jakub Motyl 
III – Krzysztof Ojrzyński 
Kategoria Dziewczęta 
I – Agnieszka Tarnowska 
II – Maria Gonera 
III – Karina Szczepańska 
Kategoria Chłopcy powyżej lat 15 
I – Radosław Zatoń 
II – Przemysław Gonera 
II – Michał Szymak 

Gra na playstation 
– FIFA 2011 

I – Adrian Dąbrowski 
 

Gra w karty „Tysi ąc”  
I – Paulina Rogalska 
 

TENIS STOŁOWY  
Kategoria Chłopcy 
 powyżej lat 15 
I – Maciej Gajecki 
II – Radosław Zatoń 
II – Marcin Szmigielski 
Kategoria dziewczęta 
I – Agnieszka Tarnowska 
II – Wiktoria Wieloch 
III – Barbara Witkowska 
Kategoria Chłopcy  
poniżej lat 15 
I – Krzysztof Ojrzyński 
II – Łukasz Urbańczyk 
III – Jakub Motyl 
 
 

GRA PLANSZOWA „CHI ŃCZYK”  
I – Sławomir Ogrodnik 
 
GRA PLANSZOWA „Warcaby”  
I – Radosław Zatoń 
 

W Ludwikowie 
Tegoroczne ferie zimowe także w świetlicy w Ludwikowie  upłynęły pod znakiem gier, 
zabaw  i rozgrywek sportowych dla dzieci i młodzieży.  Okres ferii rozpoczęła zabawa 
karnawałowa,  która odbyła się dnia 28. 01. 2012 roku. Imprezę poprzedziły zajęcia 
plastyczna, na których dzieci mogły, samodzielnie lub z pomocą instruktora, przygotować 
maski oraz różnego rodzaju  kostiumy. Uczestnicząca w imprezie młodzież chętnie 
prezentowała własnoręcznie wykonane stroje , które brały udział w konkursie.  Pierwsze 
miejsce za najlepsze, najbardziej pomysłowe przebranie zajęły Zuzanna Ociepa oraz 
Małgorzata Siemińska- najmłodsze uczestniczki konkursu przebrane za koty syjamskie. 
Drugie miejsce zajął Paweł Jędrzejczyk prezentujący strój cowboya, trzecie miejsce zajęła 
Wiktoria Jabłońska w przebraniu damy królewskiego dworu.  Na zwycięzców czekały 
słodkie upominki. W konkursie nie było  osób przegranych, ponieważ każdy uczestnik 
otrzymał nagrodę pocieszenia.   

Po rozstrzygnięciu konkursu młodzież mogła wykazać się zręcznością, sprytem i szybkością uczestnicząc w grupowych zabawach 
sportowych. Całość zakończyła dyskoteka oraz słodki poczęstunek dla uczestników imprezy. 

W Ciężkowicach 
Piękne stroje, dobra zabawa, świetna muzyka, ciekawe konkursy takie jak: 
Taniec na gazetach, Taniec z balonikami miedzy sobą, Taniec z balonikami 
przy nodze – pary, Gorące krzesła, Krążący miś -  tak najkrócej można 
opisać bal karnawałowy dla dzieci z Ciężkowic i Wojnowic, który odbył się 
8.02.2012r. w Centrum Kształcenia w Wojnowicach.  
Uczestnictwo dzieci w balu zostało wynagrodzone  słodkim poczęstunkiem  
ufundowanym przez Gminny Ośrodek Kultury w Gidlach. 
Sądząc po opiniach dzieci, a także ich zmęczeniu, zabawa była udana,                  
a wspomnienia na długo pozostaną w pamięci. 
W dniu 08.03.2012 w świetlicy Ciężkowice został zorganizowany Dzień 
Kobiet. Na tą okazję dla wszystkich przybyłych kobiet dzieci przygotowały 
skecz pt. „Adam i Ewa”. Występ dzieci został nagrodzony gromkimi 
brawami oraz  poczęstunkiem.  
Po zakończeniu przedstawienia wszystkie panie zostały zaproszone na 
wspólne świętowanie przy filiżance kawy i słodkim poczęstunku. 
 

W Gowarzowie 
Z okazji Dnia Babci i Dziadka w świetlicy Gowarzów odbył się wieczorek 
poezji przy świecach, zorganizowany przez dzieci uczęszczające do świetlicy. 
Zaproszeni goście wysłuchali wierszy i piosenek w wykonaniu swoich 
wnucząt. 
Atmosferę wspólnej zabawy zapewniono organizując konkursy i zabawy 
zręcznościowe, w których uczestniczyły wnuczęta i babcie. Wspólnym 
poczęstunkiem zakończyło się spotkanie, które dostarczyło wychowankom             
i zaproszonym gościom wzruszeń, niezapomnianych chwil radości 
przeżywania tego pięknego święta. 
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IV Bal Orkiestry D ętej z Pławna 
Mimo siarczystego mrozu sobotnia noc 4 
lutego z pewnością zapisze się w pamięci 
uczestników IV Balu Orkiestry Dętej z 
Pławna jako doskonała okazja do 
niezapomnianej zabawy. 120 osób bawiło się 
podczas tegorocznego balu, z którego dochód 
przeznaczony jest na potrzeby Orkiestry. 
Organizatorzy Balu – Pławińskie 
Towarzystwo Muzyczne oraz Gminny 
Ośrodek Kultury w Gidlach tradycyjnie 
zapewnili szereg atrakcji towarzyszących 
zabawie min.: koncert Orkiestry Dętej, 
pamiątkowe płyty z utworami w wykonaniu 
Orkiestry oraz konkurs karaoke.  

MIKROFON 2012 
17 marca o godz. 9.00 w Miejskim Domu 
Kultury w Radomsku rozpoczęły się 
 przesłuchania solistów konkursu wokalnego 
MIKROFON 2012, w którym udział wzięło 96 
wokalistów w czterech kategoriach wiekowych.  
Gminny Ośrodek Kultury reprezentowały 
uczennice PSP i PG w Gidlach: Marysia 
Markiewicz, Justyna Frączyk, Dominika Musiał 
oraz Paulina Politowicz. W gronie laureatów 
Mikrofonu znalazła się Marysia Markiewicz 
wyśpiewując wyróżnienie. Uczestników oceniało 
jury w składzie: 

-  Karolina Sambor – Kobiałka   – 
przewodniczący    
-  Jadwiga Guziak 
-  Beata Garbarz – Hebda 

Laureaci otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe, ufundowane przez Miasto 
Radomsko i Miejski Dom Kultury w Radomsku. 

XX Mi ędzynarodowy Festiwal Majowa Nutka 
Wokalistka Studia Piosenki działającego przy GOK w Gidlach – Marysia Markiewicz, wzięła 
udział w ogólnopolskich przesłuchaniach do finału XX Mi ędzynarodowego Festiwalu Majowa 
Nutka, które odbyły się 18 marca w Częstochowie.  

Do przesłuchań przystąpiło około 150 utalentowanych wokalistów min. z Krakowa, Kielc, Małogoszczy, Warszawy, Rzeszowa, 
Ostrowca Wielkopolskiego, Kluczborka. Mimo wyjątkowo wysokiego poziomu festiwalowych zmagań podopieczna prowadzącej Studio 
Piosenki GOK p. Violetty Ojrzyńskiej zakwalifikowała się do międzynarodowego etapu.  
Podobne eliminacje odbyły się w kilku innych krajach, których reprezentanci wystąpią w finale Festiwalu "Majowa nutka”, między 
innymi w Bułgarii, Grecji, Macedonii, Włoszech, Wielkiej Brytanii, Czechach i Słowacji. Finał Festiwalu odbędzie się 6 maja w godz. 
10 – 21 w Klubie Politechnik w Częstochowie. 

III GMINNY FESTIWAL PIOSENKI BRZD ĄC 
29 marca Gminny Ośrodek Kultury stał się miejscem, gdzie przedszkolaki wzięły udział                        
w prawdziwym święcie piosenki. W III Gminnym Festiwalu Piosenki Przedszkolnej BRZDĄC 
wzięło udział 23 przedstawicieli przedszkoli z Gidel, Pławna i Ciężkowic. Na scenie 
zaprezentowali się soliści z grup wiekowych 3-4 latków, 5-6- latków oraz duety i zespoły wokalne. 
Z uwagi na wysoki poziom wokalny i prezentację artystyczną wszystkim uczestnikom przyznano I 
miejsca. Nagrodzeni otrzymali dyplomy oraz pluszowe zabawki, które sprawiły wielką radość 
małym wykonawcom. Za udział w Festiwalu dla każdej z grup przedszkolnych ufundowano duże 
pluszowe misie. Przygotowano także słodki poczęstunek dla dzieci, rodziców i opiekunów małych 
wokalistów.  

I  MI ĘDZYŚWIETLICOWY KONKURS KULINARNY  
„WIELKANOCNE ŚNIADANIE” 

organizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Gidlach. 
1. Celem konkursu jest:  
- kultywowanie i podtrzymywanie tradycji Świąt Wielkanocnych,  
- edukacja w zakresie obyczajów i zwyczajów regionalnych,  
- pokazanie możliwości twórczego aranżowania stołu wielkanocnego,  
2. Konkurs adresowany jest do wychowanków świetlic GOK w Gidlach. 
3. Konkurs składa się z następujących części: 
1. Konkurs kulinarny – nagroda zespołowa 
2. Aranżacja stołu wielkanocnego – nagroda zespołowa 
3. Najpiękniejsza ozdoba wielkanocnego stołu – nagrody indywidualne dla podopiecznych 

każdej świetlicy (kategorie wiekowe poniżej 7 lat, 7-10 lat,11-15 lat, powyżej 15 lat) 
4. Zadanie konkursowe: Każda ze świetlic może zgłosić w konkursie kulinarnym zespół 
złożony z max. pięciu osób. Zadaniem zespołu będzie wykonanie – z pomocą opiekuna- 
min. trzech potraw, z których składa się tradycyjne śniadanie wielkanocne. W drugiej 
części konkursu jury oceniać będzie prezentację wszystkich potraw tj. stół udekorowany 
pracami plastycznymi wykonanymi przez podopiecznych danej świetlicy.  
5. Oceny potraw w formie degustacji dokona jury. Przy ocenie pod uwagę będą brane: 
walory estetyczne potrawy, smak potrawy, nawiązanie do tradycji.  
Kryteria oceny prac plastycznych i dekoracji stołu: 
estetyka, nawiązanie do tradycji, samodzielność wykonania. 
6. Przygotowanie potraw konkursowych potrwa do 3 godzin zegarowych. W tym czasie 
potrawy muszą być przyrządzone i podane w ostatecznej formie na stole udekorowanym               
i przygotowanym do prezentacji. 
7. Prace plastyczne wykonane na konkurs ozdób stołu wielkanocnego powinny zostać 
opisane imieniem i nazwiskiem uczestnika, zawierać wiek i nazwę reprezentowanej 
placówki. Powinny zostać dostarczone do świetlicy  w Ludwikowie w dn. 14 kwietnia. 
8. Konkurs kulinarny (wszystkie części) odbędzie się w dn. 14 kwietnia w świetlicy                 
w Ludwikowie o godz. 10.00. 
9. Organizator zapewnia kwotę do 100zł dla każdej ekipy  na zakup produktów 
potrzebnych do wykonania potraw. 
10. Dla uczestników konkursu przewidziane są nagrody rzeczowe oraz dyplomy. 

I ŚWIĘTOJAŃSKI FESTIWAL 
ORKIESTR DĘTYCH 

17. 06. 2012 Pławno 2012 
 
 

 
 
 
 
 
 
Organizatorzy: 
 
Pławińskie Towarzystwo Muzyczne, Gminny Ośrodek Kultury w Gidlach, 
Gmina Gidle 
 
Cele przeglądu: 
 

• prezentacja dorobku artystycznego orkiestr dętych 
• podnoszenie poziomu artystycznego orkiestr  
• integracja środowisk muzycznych  
• upowszechnianie kultury muzycznej 
• prezentacja pracy dyrygentów jak i wymiana doświadczeń 

 
Program przeglądu: 
 

1. Zbiórka orkiestr przy Kościele pod wezwaniem Św. Stanisława Biskupa 
Męczennika  w Pławnie godz. 13.15 przy ul. Częstochowskiej. 

2. Odprawa kapelmistrzów 13.30. 
3. Korowód - przemarsz orkiestr z placu przy Kościele przez rynek do 

stadionu sportowego w Pławnie 13.55 (czas przemarszu – 25 min.). 
• Wykonanie jednego dowolnego marsza przez każdą z orkiestr 

. 
 

4.  Oficjalne otwarcie festiwalu  godz. 14.00. 
• Prezentacje orkiestr 

5.  Oficjalne zakończenie  ok. godz. 18.30. 
• Wręczenie nagród,  
• pucharów,  upominków, dyplomów 

      6. godz. 19.00 - Ognisko integracyjne z zachowaniem obrzędów Nocy 
Świętojańskiej. 
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Informacje GOPS 

GOPS w Gidlach  informuje, że w 2012r. będzie po raz kolejny realizował projekt systemowy "Aktywizacja społeczno-zawodowa 
mieszkańców Gminy Gidle  zagrożonych wykluczeniem społecznym". Projekt opiewa na łączną kwotę 173 329,71 zł. Po 
przeprowadzonych negocjacjach wniosek został zatwierdzony  w dniu 02.03.2012 r  i obecnie oczekujemy na podpisanie umowy .  
  W ramach Projektu planuje się przeprowadzenie szkoleń między innymi z zakresu metod poszukiwania pracy, poradnictwa 
zawodowego, psychologicznego, podstaw obsługi komputera, i szkoleń zawodowych: nowoczesny sprzedawca, kosmetyczka i operator 
wózków widłowych., kierowca samochodu ciężarowego lub innych w zależności od predyspozycji uczestników. Planuje się również 
umożliwienie 5 uczestnikom uzyskania prawa jazdy kategorii B.  W bieżącym roku  w ramach upowszechniania pracy socjalnej będzie 
kontynuowane zatrudnienie pracownika socjalnego                                                                                                                                                                                                   
Do udziału w projekcie zakwalifikowano osoby, które wyraziły wolę uczestnictwa w projekcie i  jednocześnie spełniały   wymagania 
formalne: 

• kwalifikują się do świadczeń z pomocy społecznej w rozumieniu przepisów ustawy   o pomocy społecznej,  
• znajdują się w wieku aktywności zawodowej, są osobami bezrobotnymi,  nieaktywnymi zawodowo lub zagrożonymi 

wykluczeniem społecznym, 
• posiadają wykształcenie najwyżej średnie, lub nie przystosowane do lokalnego rynku pracy,  
• nie korzystają z takich samych świadczeń w innych projektach POKL  

Rekrutacja prowadzona jest zgodnie z zasadą poszanowania  równych szans kobiet i mężczyzn. 
Pracownicy socjalni  i  potencjalni beneficjenci projektu przystąpili już do podpisywania kontraktów socjalnych.  
 

Przemoc jest przestępstwem i nic nie usprawiedliwia jej stosowania 
Przemoc w rodzinie – to zamierzone, wykorzystujące przewagę sił działanie przeciw członkowi rodziny, naruszające prawa i dobra 
osobiste, powodujące cierpienie i szkody. W relacji jedna ze stron ma przewagę nad drugą. Ofiara jest zazwyczaj słabsza, a sprawca 
silniejszy. Zgodnie z art. 207§1 Kodeksu Karnego, przemoc w rodzinie jest przestępstwem. 
Ogólnie przyjmuje się, że przemoc w rodzinie to działanie: 

-zamierzone i świadome, skierowane przeciwko innym członkom rodziny, 
-  naruszające prawa i dobra osobiste osób doświadczających przemoc 
- w którym sprawca jest silniejszy, a osoba doświadczająca przemocy słabsza, 
- powoduje ból i cierpienie. 

Przemoc domowa to każde zachowanie, które powoduje psychiczne lub/i fizyczne cierpienie osoby bliskiej, narusza jej podstawowe 
prawa i dobra osobiste- ma na celu utrzymanie nad nią kontroli i władzy. Poniżej przedstawiamy formy jakie może przybierać przemoc 
– ułatwi to Państwu zrozumienie, czym jest przemoc w rodzinie: 
Przemoc fizyczna to każde zachowanie, którego celem jest zadanie bólu fizycznego, uszkodzenie ciała, pogorszenie zdrowia lub 
pozbawianie życia osoby pokrzywdzonej przemocą. 
Przykłady: bicie, policzkowanie, popychanie, ciągnięcie za włosy, wykręcanie rąk, kopanie, duszenie, zadawanie ran, odmawianie 
koniecznej pomocy medycznej, pozbawianie jedzenia, picia, snu, zmuszanie do zażywania alkoholu, narkotyków. 
Przemoc seksualna to każde zachowanie mające na celu zmuszenie osoby pokrzywdzonej przemocą do podjęcia współżycia lub 
zachowań seksualnych bądź zdeprecjonowanie jej seksualności. 
 Przykłady: obmacywanie, gwałcenie, zmuszanie do uprawiania nieakceptowanych form współżycia, zmuszanie do współżycia                       
z innymi osobami, wyśmiewanie preferencji seksualnych. 
Przemoc psychiczna to każde zachowanie, którego celem jest zmniejszenie poczucia własnej wartości, wzbudzenie w osobie 
doświadczającej przemocy strachu oraz pozbawianie jej poczucia bezpieczeństwa i kontroli nad własnym życiem.  
Przykłady: ciągłe krytykowanie, grożenie, upokarzanie, poniżanie, wyzywanie, wmawianie choroby psychicznej, grożenie odebraniem 
dzieci, izolowanie od rodziny i przyjaciół, wrogie nastawianie dzieci, zabranianie opuszczania domu, stałe kontrolowanie. 
Przemoc ekonomiczna to każde zachowanie, którego celem jest ekonomiczne uzależnienie osoby doświadczającej przemocy od 
sprawcy. 
Przykłady: zabieranie wynagrodzenia, kart kredytowych, zakazywanie wykonywania pracy zawodowej, niszczenie rzeczy osobistych, 
odmawianie pieniędzy „na dom”, kontrolowanie wydatków, ukrywanie informacji o stanie finansów rodziny. 
 Mamy nadzieję, że w Państwa rodzinie nie występuje żadna z wymienionych form przemocy. 
Jeżeli jednak w twojej rodzinie występuje przemoc, pamiętaj że: 
Przemoc jest przestępstwem i nic nie usprawiedliwia jej stosowania. 
Nikt nie ma prawa krzywdzić drugiego człowieka. 
Dlatego: 
Przełam wstyd: na pewno na początku nie jest łatwo przełamać wstyd i przyznać się innym, że u ciebie w domu pojawia się przemoc. 
Wstyd blokuje twoje decyzje i powoduje, że przemoc wciąż trwa. To nie osoby doświadczające przemocy muszą się wstydzić, tylko 
sprawcy którzy zawsze są winny przemocy. Tylko przełamanie milczenia może zatrzymać przemoc. 
Poinformuj kogoś o tym, czego doświadczasz: koniecznie poinformuj bliską osobę, do której masz zaufanie o przemocy jaka 
występuje u ciebie w domu. Może to być np. przyjaciel, przyjaciółka, babcia, ciocia lub ktoś zaprzyjaźniony z rodziną. Pamiętaj, że to 
właśnie Ty możesz przejąć inicjatywę i przerwać cykl przemocy! Jeżeli wśród twoich bliskich nie masz osoby, której mógłbyś zaufać - 
zawsze możesz zwrócić się o pomoc do odpowiednich służb społecznych. 
1.Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gidlach – tel. 34/3272-027  wew. 221 w godzinach pracy 
2. Policja : Komenda Powiatowa Policji w Radomsku – 44/685 28 11, 44/685 28 21 
                  Posterunek Policji w Żytnie   34/327 70 55 
3. Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” – 801 120 002 


