
Bruksela już nie tak odległa

Obywatelki Belgii  zakończyły już swój pobyt w Bodzewie 
(gm. Piaski).

Jako cel wyznaczyły sobie pracę z dziećmi i poznanie naszej 
„małej ojczyzny”. Co roku poznają inny zakątek Europy, ucząc 
się  nie  tylko  geografii,  ale  nawiązując  nowe  przyjaźnie. 
Dziewczyny  przyjechały  z  Belgii.  Jest  ich  dwadzieścia.  Ich 
skautowskim  zadaniem  była  praca  w  społeczności,  którą 
poznają.  Włączały się  więc w organizację  zabaw dla  dzieci, 
konkursów, spędzały czas z polskimi rówieśnikami, ucząc się 
naszego trudnego języka. Poradziły sobie z trudnymi zadaniami 
w szkole przetrwania w Brzedni (m.in. przeprawiały się przez 
bagna i zajmowały się „rannymi” w szpitalu polowym), bawiły 
się na koncercie „Piaska” w Piaskach,  zwiedziły Bazylikę na 
św. Górze,  uczestniczyły w magicznym pokazie  chemicznym 
przygotowanym przez Fundację „Absolwent”, wypoczywały z 
rówieśnikami  nad  jeziorem  w  Cichowie  i  uczestniczyły  w 
pokazach  „Strefy  militarnej”. Jako  promocję  swego  kraju 
przygotowały  dla  zaproszonych  gości  (m.in.  Wójta  Gminy 
Piaski i Wicestarosty Gostyńskiego) oraz rówieśników specjały 
kuchni belgijskiej.  W menu znalazły się: cykoria zapiekana z 
szynką,  przystawka  z  pomidora  i  krewetki  różowej  oraz 
brzoskwinia  z  tuńczykiem.  Na  deser  skautki  serwowały 
gościom  mus  czekoladowy  oraz  truflę  czekoladową. W 
ostatnich  dniach  pobytu  w  Polsce  Belgijki  zwiedzą  jeszcze 
Kraków i Oświęcim.  Jak podkreśla  koordynator  projektu  pt. 
„Przyjazny  powiat”  Andrzej  Konieczny  (ze  Stowarzyszenia 
DZIECKO,  które  zorganizowało  pobyt  Belgijek  w powiecie 
gostyńskim)  przyjazd  był  możliwy  do  realizacji  dzięki 
przychylności  władz  Gminy  Piaski,  Domu  Dziecka  w 
Bodzewie oraz Starostwa Powiatowego w Gostyniu.  Wielkie 
podziękowania należą się wolontariuszom - Jakubowi, Annie, 
Michałowi,  Adamowi  i  dwóm Martynom,  którzy kilkanaście 
godzin dziennie w trakcie pobytu gości poświęcali swój czas i 
pracowali  jako  tłumacze.  Belgijki  komunikowały  się  z 
rówieśnikami w j. francuskim i angielskim.  Efektem projektu 
była  promocja  naszej  „małej  ojczyzny”  –  powiatu 
gostyńskiego,  nawiązano nowe przyjaźnie,  a młodzież polska 
miała  możliwość  sprawdzenia  swych  umiejętności 
komunikowania  się  w  języku  angielskim  z  rówieśnikami  z 
Europy.  Jak  zauważa  A.  Konieczny,  nie  tylko  nasze  dzieci 
rozmawiały po angielsku, ale i Belgijki nauczyły się wielu słów 
w języku polskim.  

Półkolonijny dzień po dniu

W dniach od 05-09. 07. 2010 w gminie Piaski odbywały się 
gminne półkolonie. 

Wzięło w nich udział 81 dzieci z Zespołów Szkół w Piaskach, 
Bodzewie i Szelejewie. W całości były one finansowane przez 
Gminną Komisję ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych  w  Piaskach,  a  zostały  zorganizowane  przez 
Stowarzyszenie  „Dziecko”.  Każdy półkolonijny dzień  był  dla 
dzieci  wielką  zagadką  i  przygodą,  dzięki  której  mogły miło  i 
radośnie spędzać beztroski, wakacyjny czas. Już w poniedziałek 
z zapałem i zaangażowaniem rozegrały na kręgielni w Gostyniu 
małe zawody. Każdy chciał być najlepszy i chociaż wielu po raz 
pierwszy  trzymało  w  dłoniach  ciężką  kulę,  to  nikt  się  nie 
poddawał  i  z  oddaniem  kulał  w  kręgle,  chcąc  zdobyć  jak 
najwięcej  punktów.  Po  kręgielni  odbyło  się  spotkanie  ze 
strażakami,  którzy  zaprezentowali  nam  swój  sprzęt  i 
opowiedzieli o swojej trudnej i odpowiedzialnej pracy. Po tych 
wszystkich ciekawostkach przyszedł czas na 2-godzinną zabawę 
w wodzie na gostyńskiej pływalni. Dzieci z radością nurkowały, 
grały  w  piłkę,  zjeżdżały  na  zjeżdżalni.  Dzień  zakończyliśmy 
obiadem. Wtorek  to  wycieczka  do  wioski  indiańskiej  w 
Józefowie. Ten dzień dzieciom na długo pozostanie w pamięci. 
Do  atrakcji,  które  czekały tu  na  uczestników zaliczyć  należy 
spotkanie  z  szeryfem  i  Indiankami,  indiański  tor  przeszkód, 
poszukiwanie skarbu, dojenie krowy, szukanie złota w strumyku. 
Każdy  uczestnik  otrzymał  również  indiańskie  imię  –  Złota 
Rzeka, Ognista Strzała – oraz talizman w kształcie pieczęci i 100 
dolarówkę  ze  swoją  podobizną.  Wszyscy  mogli  również 
potańczyć w rytmach Dzikiego Zachodu, gdzie nad porządkiem 
czuwał  szeryf  i  jego  kolt,  który  wypalił  kilka  razy,  aby 
odstraszyć nieproszonych gości. Po tych zmaganiach z apetytem 
zjedliśmy  kiełbaskę  z  grilla. Środa  to  wyjazd  do  Leszna. 
Zwiedziliśmy Jednostkę  Wojskową,  a  potem bawiliśmy się  w 
Parku Linowym. Mimo szkolenia i zapewnień instruktorów, że 
wszyscy są  bezpieczni  na  wielu  twarzach  malował  się  strach. 
Adrenalina i chęć zmierzenia się z samym sobą była motorem, 
który popędzał  uczestników na wiszące przeszkody.  Skupienie 
wśród  półkolonistów  było  naprawdę  ogromne.  Każdy  chciał 
pokonać  tory  przeszkód,  chciał  zmierzyć  się  z  samym  sobą, 
pokonać swój strach. A radość z tego była ogromna, i widać ją 
było  kiedy uczestnik  zdejmował  kask po  zejściu  na  dół  i  nie 
wiedział czy płakać czy się śmiać, bo to co wydawało się trudne, 
nie  do  pokonania  okazało  się  zwyczajne,  łatwe.  Po  tych 
wszystkich atrakcjach przyszedł czas na rozluźnienie. Udaliśmy 
się na basen, myśląc o tym co przyniesie czwartek. Na koniec 
dnia  tradycyjnie  smaczny obiad  i  lody na deser.  W czwartek 
pojechaliśmy  do  Poznania.  W  Kinepolis  obejrzeliśmy  film 
pt.  ,,Niania i wielkie bum”. Na Malcie bawiliśmy sie na torze 
saneczkowym.  Maluchy zjeżdżały pod  opieką  wychowawców, 
pozostali  sami.  I  znowu  wielu  musiało  zmierzyć  się  z  sobą  i 
pokonać  strach,  który  od  wieków towarzyszy  człowiekowi  w 
trudnych sytuacjach. Na końcu wizyta w McDonald’s i zestaw z 
niespodzianką  (zabawki  z  filmu  Shrek).  W autobusie  słychać 
było  odgłosy  jakie  wydaje  Fiona  i  jej  dzieci.  W  drodze 
powrotnej na rynku w Dolsku zjedliśmy lody. I chwila refleksji, 
że  jutro  już  ostatni  dzień  naszych  półkolonii.  W  piątek 
pojechaliśmy do Cichowa.  Plażowaliśmy się  i  kąpali  do woli. 
Dodatkową atrakcją był rejs statkiem. Słońce paliło nasze ciała i 
bez  przerwy  musieliśmy  nakładać  na  siebie  jakieś  balsamy. 
Nawet  lody nie  przynosiły  ukojenia.  Tylko  kąpiel  w jeziorku 
dawała chwilową ochłodę. I mimo, że było upalnie, że trzeba się 
było ciągle ,,balsamować” humory wszystkim dopisywały i tylko 
gdzieś pojawiał się żal, że to już ostatni dzień, że już jutro się 
nie spotkamy, że to wszystko tak krótko trwało. Zaledwie małą 
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chwilę, ale zdaniem wszystkich półkolonistów jakże urokliwą i 
ciekawą, chwilę, która zostanie na zawsze w naszej pamięci. 

Stypendium Marszałka

Rozpoczął  się  nabór  wniosków  o  Stypendium Marszałka 
Województwa  Wielkopolskiego  dla  uczniów  szkół 
ponadgimnazjalnych,  słuchaczy  zakładów  kształcenia 
nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych oraz 
studentów  zamieszkujących  na  stałe  na  terenie 
Województwa Wielkopolskiego.

Dokumenty  można  składać  w  Wydziale  Oświaty  i  Spraw 
Społecznych  Starostwa Powiatowego  w  Gostyniu  ul. 
Wrocławska 256 pokój nr 29 w terminie do dnia:  3 września 
2010 r. - uczeń , 7 października 2010 r.  - student/słuchacz O 
przyznanie stypendium mogą ubiegać się osoby zamieszkujące 
na stałe  na terenie  województwa  wielkopolskiego  spełniające 
łącznie następujące  warunki: 
1) uczą się lub studiują w trybie dziennym 
2) osiągają najlepsze wyniki  w nauce - średnia za poprzedni 
rok  nauki:  uczeń  powyżej  4,00,   słuchacz/student  powyżej 
3,81 
3)  pozostają  w  trudnych  warunkach  materialnych  -  średni 
miesięczny dochód na 1 osobę w rodzinie nie przekraczający 
504 zł brutto. 
Do wniosku o stypendium należy dołączyć: 
zaświadczenie  o  dochodach  rodziny  za  poprzedni  rok 
kalendarzowy  z  Urzędu  Skarbowego,  o  dochodach  z 
gospodarstwa  rolnego  -  z  urzędu  gminy, miasta,  miasta  i 
gminy, w  przypadku  osoby  niepełnosprawnej  � 
uwierzytelnioną  kopię orzeczenia  Komisji  Orzekającej  o 
Niepełnosprawności, pisemne  oświadczenie  potwierdzające 
status  opiekuna  prawnego/rodzica  samotnie  wychowującego 
dziecko, uczniowie  i  studenci  I  roku  uwierzytelniają  kopię 
świadectwa z poprzedniego roku szkolnego i zaświadczenie ze 
szkoły/uczelni  o  obecnym statusie 
ucznia/słuchacza/studenta, pozostali  uczniowie/studenci 
zaświadczenie  ze  szkoły/uczelni  o wysokości  średniej z 
poprzedniego  roku  nauki, -  zobowiązanie  do 
natychmiastowego  powiadomienia  o  utracie  prawa 
do stypendium.  Stypendium  wynosi  miesięcznie  250  zł  dla 
ucznia i 300 zł dla studenta miesięcznie i przyznawane będzie 
na okres od 1 stycznia do 30 czerwca i od 1 września do 31 
grudnia  dla  uczniów,  a  od  1  stycznia  do  30  czerwca  i 1 
października  do  31  grudnia  dla  słuchaczy  i  studentów.  
Wszelkich  informacji  związanych  ze  stypendium  udziela 
Wydział Oświaty i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego 
w Gostyniu, tel. 065 575-25-51. 

Wysoka ocena współpracy gminy Piaski z 
organizacjami pozarządowymi

Partnerski Samorząd. 

Ranking  współpracy  między  administracją  samorządową  i 
organizacjami pozarządowymi na podstawie wyników badania 

„Monitoring  współpracy  2008” Pierwsza,  pilotażowa  edycja 
rankingu,  mówiącego  o  natężeniu  współpracy  między 
organizacjami  i  administracją  lokalną  w  kilku  kluczowych 
wymiarach.  Pozycję  poszczególnych  samorządów w każdym z 
tych  wymiarów  prezentowana  jest  obrazowo  w  postaci 
„gwiazdek”, analogicznie do popularnych systemów klasyfikacji 
stosowanych  np.  w przypadku  hoteli  czy restauracji.  Badanie 
„Monitoring  współpracy jednostek  samorządu  terytorialnego  i 
ich  jednostek  organizacyjnych  podległych  i  nadzorowanych  z 
sektorem pozarządowym za 2008 rok” przeprowadzone zostało 
przez  Ministerstwo  Pracy  i  Polityki  Społecznej  oraz 
Stowarzyszenie  Klon/Jawor  w drugim kwartale  2009  roku.  W 
tym  samym  partnerstwie  badanie  to  przeprowadzono  w  roku 
poprzednim,  wcześniej  podobne  badania  organizowało  osobno 
zarówno  samo Stowarzyszenie,  jak i  Ministerstwo.  Połączenie 
wysiłków  obu  partnerów  przełożyło  się  na  integrację  dwóch 
głównych celów, dla których uruchamiane były ich wcześniejsze 
badania.  Z  punktu  widzenia  Ministerstwa,  takim  nadrzędnym 
celem był monitoring wypełniania zapisów ustawy o działalności 
pożytku  publicznego  i  wolontariacie  w  zakresie  współpracy 
administracji  terytorialnej  i  centralnej  z  organizacjami 
pozarządowymi. Z punktu widzenia Stowarzyszenia Klon/Jawor, 
była  nim  przede  wszystkim  całościowa  ocena  trendów 
związanych z jakością i natężeniem współpracy – zarówno tych 
jej  form, które  zostały uwzględnione w zapisach ustawy,  jak i 
takich,  które  nie  są  nią  regulowane.  W  oparciu  o  analizę 
zebranego materiału, a także doświadczenia z poprzednich badań 
tego  typu  wyodrębniono  cztery  kluczowe  wymiary,  które 
decydują  o  skali  i  jakości  współpracy  między  samorządem i 
organizacjami  pozarządowymi  i  wobec  tego  mogą  stać  się 
przedmiotem oceny.  Wymiary te obejmują następujące aspekty 
wzajemnych relacji: 1. Funkcjonowanie programu współprac, 2. 
Wspierające  formy  współpracy  pozafinansowe,  3.  Partnerskie 
formy współpracy pozafinansowej, 4. Współpraca finansowa 

Zdrowie na 102 (lata)

19  lipca  102  urodziny  obchodziła  najstarsza  mieszkanka 
gminy Piaski – Pani Anna Radziejewska ze Smogorzewa. 

Jubilatka doczekała się trzech córek, 12 wnucząt, 15 prawnucząt 
i 8 praprawnucząt. Jak sama przyznaje całe swe życie spędziła w 
Smogorzewie.  Z  okazji  urodzin  jubilatkę  odwiedzili 
przedstawiciele  władz  samorządowych  gminy  Piaski  –  Wójt 
Zenon Norman i  Sekretarz Gminy Wiesław Glapka. Mimo tak 
zacnego wieku, jubilatka czuje się dobrze, można powiedzieć, że 
zdrowie dopisuje jej na 102.

Sukces kapeli Piaskowianie

Kapela Podwórkowa PIASKOWIANIE odniosła kolejny sukces, 
zajmując  drugie  miejsce  podczas  Festiwalu  Kapel 
Podwórkowych  w  Krzykosach.  Pierwsze  miejsce  przypadło 
Kapeli KORONOWIACY, a trzecie Kapeli EKA z Gostynia.
Więcej informacji o tym co dzieje się w GOK Piaski na stronie:

 www.gokpiaski.webd.pl/
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