
Wyniki wyborów w gminie Piaski

Pięcioma głosami zwyciężył Komorowski
Wyniki  głosowania  w  drugiej  turze  Wyborów 
Prezydenta  RP  w  gminie  Piaski.  Frekwencja 
wyborcza wyniosła 49,25 %. W wyborach na terenie 
naszej gminy zwyciężył pięcioma głosami Bronisław 
Komorowski. Na Jarosława Aleksandra Kaczyńskiego 
głosowało 1611 osób, czyli 49,92 %, a na Bronisława 
Marię  Komorowskiego  1616  osób,  czyli  50,08%. 
Wprawdzie w pięciu z siedmiu obwodów zwyciężył 
Jarosław Kaczyński, jednak ilość głosów oddanych w 
komisjach  mieszczących  się  w  GOK  w  Piaskach, 
zdecydowały  o  zwycięstwie  Bronisława 
Komorowskiego. 

STREFA MILITARNA

FOLWARK PODRZECZE - 8-11 lipca 2010

Strefa militarna – to Zlot miłośników militariów i grup 
rekonstrukcyjnych odtwarzających inscenizacje bitew 
wojennych.  Impreza  jedyna  tego  typu  w  Polsce  – 
łącząca show 
z widowiskiem edukacyjnym. Na Folwarku Podrzecze 
odbywa się po raz trzeci. 
Stefa  militarna  przyciąga  setki  (w  tym  roku  700) 
uczestników  (militarystów,  hobbystów)  oraz  tysiące 
widzów (w roku ubiegłym 5.000) z całego regionu i 
innych części Polski. Liczymy, że w tym roku będzie 
nas jeszcze więcej. 
Atrakcje: 
-  pokazy  sprzętu  wojskowego  -  w  teren  znów 
wyjedzie kilkadziesiąt oryginalnych maszyn 
i  sprzętu  wojskowego,  w  tym  perełki  takie  jak: 
niemieckie  działo  pancerne  Sturmgeschutz  IV  z 
kolekcji poznańskiego Muzeum Broni Pancernej przy 
CSWL; amerykański  samochód pancerny M3 White 
Scout Car, który był obecny na poprzednich zlotach 
jako  element  ekspozycji  statycznej  a  został 
uruchomiony  w  tym  roku  po  bardzo  długiej  i 
mozolnej  rekonstrukcji  (pojazd  ma  bardzo  ciekawą 
historię,  bo  jest  jedynym  zachowanym  w  kraju 
samochodem  eksploatowanym  w  latach  40-stych 
przez Wojsko Polskie), amerykański czołg M3 Stuart, 
amerykański czołg M4 Sherman i inne. 
Adam  Bech,  jeden  z  organizatorów  wymieniając 
perełki tegorocznego zlotu: : 

”Dwa amerykańskie czołgi M3 Stuart i M4 Sherman. 
Obydwa bardzo ciekawe. Świeżo 
w Polsce.  Niedawno  sprowadzone.  Obydwa  przeszły 
służbę  w  armii  brytyjskiej  i  w  takiej  też  roli  będą 
występowały tutaj” . 
„White Scout Car - pojazd wyjątkowy, dlatego że to 
jedyny  egzemplarz,  który  przetrwał  do  dnia 
dzisiejszego spośród tych, które używała Armia Polska, 
który przetrwał lata  pięćdziesiąte,  kiedy to  niszczono 
wszelki sprzęt o imperialistycznym rodowodzie, który 
szedł na żyletki. Ten przetrwał na jakimś złomowisku 
przywalony  stertą  złomu.  Został  odnaleziony,  wręcz 
odkopany, rozłożony na czynniki pierwsze i złożony na 
nowo. Dziś po kilku latach bardzo żmudnego remontu 
już jeździ”. 
- biwaki historyczne - na folwarku stanie kilkadziesiąt 
obozowisk  wojskowych  różnych  formacji 
zrekonstruowanych  z  dbałością  o  każdy  szczegół 
historyczny. Nowości: po raz pierwszy zgłosiła się na 
zlot grupa w całości kobieca – panie odtwarzają osoby 
cywilne 
i służby mundurowe z okresu II wojny światowej; po 
raz  pierwszy  przyjedzie  też  grupa  odtwarzająca 
formacje z czasów amerykańskiej wojny secesyjnej. 
Szymon  Mindykowski,  jeden  z  organizatorów 
tegorocznego zlotu: 
„Grupa ta odtwarza 58. Pułk z Nowego Jorku, złożony 
w  dużej  mierze  z  emigrantów  z  Polski.  To  bardzo 
ciekawy temat, który jest wielu osobom nieznany” 
- pokazy i inscenizacje historycznych bitew - to wielka 
gratka dla wszystkich gości. W tym roku inscenizacje 
znów odbywać będą się na Dużej i Małej Arenie - o 
każdej  pełnej  godzinie.  W  programie  m.in.  pokazy 
średniowieczników i czołgów: M 3 i Shermana; pokazy 
z  czasów  wojny  secesyjnej,  pokazy  współczesnego 
sprzętu  wojskowego,  pokaz  władania  szablą  i  lancą 
oraz prezentacja armaty w zaprzęgu i in. Tegoroczne 
inscenizacja  tematycznie  dotyczyć  będą  schyłku  II 
wojny  świtowej  (z  okazji  65.rocznicy  zakończenia 
działań wojennych). Sobota, Duża Arena, godz. 12.00 
–  inscenizacja  FRONT  WSCHODNI,  godz.  18.00 
FRONT ZACHODNI. 
Miejsce:  Folwark  Podrzecze  (Podrzecze,  koło 
Gostynia) 
Wstęp na teren imprezy jest bezpłatny, ale uczestników 
i  gości obowiązują konkretne zasady przebywania na 
terenie  zlotu  ze  względów  bezpieczeństwa  i 
organizacyjnych.  Prosimy  o  zapoznanie  się  z 
regulaminem  imprezy  na  stronie 
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www.strefamilitarna.info.  Przede  wszystkim 
apelujemy o: dostosowywanie się do próśb i komend 
organizatorów, parkowanie samochodów, zajmowanie 
miejsc, zwiedzanie – w miejscach wyłącznie do tego 
celu wskazanych. Prosimy o uważne wsłuchiwanie się 
w  komunikaty  rozpowszechniane  przez  głośniki 
podczas  imprezy  o  dostosowywanie  się  do  próśb  z 
nich  wynikających,  dotyczących  np.  umożliwienia 
przejazdu  sprzętom przemieszczającym się  na  teren 
pokazów. W razie potrzeby – przez cały czas czynna 
jest  recepcja  zlotowa,  w  której  udzielane  będą 
wszystkie informacje. 
Organizatorzy  to:  grupa  pasjonatów  militariów 
zrzeszona  trzech  środowiskach:  Polskim  Klubie 
Kawaleryjskim,  Towarzystwie  b.  Żołnierzy  i 
Przyjaciół  15.  Pułku  Ułanów  Poznańskich  oraz 
Stowarzyszeniu  Rekonstrukcji  Historycznych  Wojsk 
II Rzeczpospolitej Odwach". 
Patronat  honorowy  sprawuje:  Marszałek 
Województwa Wielkopolskiego  Marek Woźniak. 
Wspierają  nas:  Samorząd  Gminy Gostyń,  Samorząd 
Gminy Piaski  oraz Samorząd Powiatu Gostyńskiego. 
Naszymi partnerami medialnymi są: TVP 3 Poznań, 
Polskie  Radio  Merkury  Poznań,  "Polska  The 
Times/Głos  Wielkopolski";  Radio  Elka,  "Życie 
Gostynia", Nowa Telewizja Gostyń, gostyn24.pl oraz 
"Odkrywca",  "Do  broni",  "Automobilista", 
Wydawnictwo ZP. 
Adres  strony  internetowej  zlotu: 
www.strefamilitarna.info 

PROGRAM ZLOTU 

Piątek, 9.07: 
14.00  -  otwarcie  terenu  Zlotu  dla  zwiedzających/ 
prezentacja uczestników Zlotu 
15.00 – 18.00 pokazy (Mała Arena) 
15.00 - pokaz DAK – obsługi armaty prawosławnej; 
16.00 - pokaz średniowieczny 
17.00  –  prezentacja  amerykańskich  czołgów: 
Shermana i M3 
18.00  –  warsztaty  medyczne  dla  rekonstruktorów  i 
zainteresowanych. 
20.00 zamknięcie terenu biwaków historycznych dla 
zwiedzających 
23.00 gra nocna dla uczestników 

Sobota, 10.07: 
10.00 - otwarcie terenu Zlotu dla zwiedzających 

12.00 – 20.00 – inscenizacje i pokazy 
12.00  -  inscenizacja  FRONT  WSCHODNI  –  1945 
(Duża Arena) 
13.00 - zbiórka wszystkich grup i pojazdów na Dużej 
Arenie – prezentacja uczestników Zlotu 
13.30  -  pokaz  współczesnego  sprzętu  wojskowego 
(Duża Arena) 
14.00 – 17.00 - pokazy grup (Mała Arena) 
14.00 – pokaz władania szablą i lancą oraz prezentacja 
armaty w zaprzęgu 
15.00  -  pokaz  amerykańsko-niemieckiej  Camount 
Normandia 1944 
16.00 – pokaz 7 AA 
17.00 - pokaz Wojna Secesyjna 
18.00 inscenizacja (Duża Arena) FRONT ZACHODNI 
1945 
19.00  prezentacja  pojazdów  historycznych  (Duża 
Arena) 
20.00  zamknięcie  terenu  biwaków  historycznych  dla 
zwiedzających 

Niedziela, 11.07: 
10.00 - otwarcie terenu Zlotu dla zwiedzających 
11.00 – 13.00 pokazy grup i prezentacje pojazdów 
11.00 – pokaz Włochy 1945 (Mała Arena) 
12.00 – inscenizacja WRZESIEŃ 1939 
13.00 – pokaz średniowieczny 
14.30  –  15.00  apel  kończący  Zlot  –  wręczenie 
wyróżnień dla GRH i kolekcjonerów 
od 16.00 – likwidacja obozowisk 

Niezapomniana niedziela

Z okazji jubileuszu XX - lecia istnienia samorządu 
Gminy Piaski i w ramach XII Dni Piasków Gminny 
Ośrodek  Kultury  w  Piaskach  przygotował  szereg 
imprez i koncertów, a najważniejszy był "Piasek".

Cykl imprez i występów przygotowany przez Gminny 
Ośrodek Kultury rozpoczął  program przygotowany w 
ramach jubileuszu XX – lecia istnienia samorządu i XII 
Dni Piasków. Wspólne świętowanie rozpoczął program 
dla  dzieci,  w którym do  zabawy zapraszali  Bajkowa 
Zofia  i  Przeszkadzający Marceli  z  Krakowa.  Zabrali 
oni dzieci w magiczną podróż po morzach i oceanach. 
Dzieci  brały  udział  w  konkursach  ekologicznych, 
uczyły  się  tańca,  rozplątywania  lin,  przygotowywały 
stroje  marynarskie.  Można  było  również  posłuchać 
piosenek  w  wykonaniu  Bajkowej  Zofii,  a  dla 
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wszystkich  uczestników  gier  i  zabaw  ufundowano 
nagrody. Już w trakcie programu dla dzieci wystrzały 
z  czarnego prochu dochodzące z  rycerskiej  zagrody 
zapowiadały kolejny punkt  programu –  pokaz  walk 
rycerskich  przygotowany  przez  Poczet  Bartosza  II 
Wezenborga.  Śmiałkowie  mogli  stanąć  w szranki  z 
rycerzem, poznać obyczaje i kulturę wieków średnich, 
obejrzeć pokazy walk, a co ładniejsze panny zostały 
nawet  uprowadzone  przez  wracających  z  wyprawy 
wojów.  W  kolejnej  części  programu,  w  pokazie 
zatytułowanym  „W  tanecznych  rytmach” 
zaprezentowali  się  podopieczni  Szkoły  Tańca 
Desperado.  Kilkanaście  par  i  kilka grup tanecznych 
zaprezentowało  swe  umiejętności  w  tańcu 
nowoczesnym  i  klasycznym.  Publiczność  z 
zainteresowaniem  i  uznaniem  oglądała  kolejne 
prezentacje  i  nagradzała  je  gromkimi  brawami.  W 
między  czasie  można  było  przymierzyć  zbroję 
rycerską,  strzelać  z  łuku,  korzystać  z  zamków 
dmuchanych,  malowania  twarzy  i  włosów,  co 
odważniejsi pływali i także w plastikowych kulach po 
wodzie.  Wielu  oglądających  zatrzymywało  się  przy 
motocyklach,  których  paradę  przygotowało  Bractwo 
Motocyklowe  „Black  Legion”.  Osoby chroniące  się 
przed  upałem  chętnie  zasiadały  w  ogródkach 
gastronomicznych.  W  części  popołudniowej 
zaprezentowały  się  zespoły  działające  w  Gminnym 
Ośrodku  Kultury  w  Piaskach.  Zespół  Śpiewaczy 
„Tęcza”,  Kapela  Ludowa  Malinczoki  oraz  Kapela 
Podwórkowa  Piaskowianie  zaprezentowały  się  w 
nowym  repertuarze.  Całość  zakończyło  mocne 
uderzenie debiutującej w Piaskach grupy The G(h)ost, 
która  rozgrzała  młodą  publiczność.  Po  przerwie 
technicznej  spowodowanej  koniecznością 
przygotowania oświetlenia i nagłośnienia, pojawił się 
na  scenie  wywołany  przez  Wójta  Gminy  Piaski  – 
Andrzej  „Piasek”  Piaseczny.  Ten  jeden  z 
najpopularniejszych  polskich  artystów,  który  w 
ubiegłym  roku  został  potrójnie  nagrodzony  – 
SuperJedynkami,  a  w  tym  roku  odebrał 
TELEKAMERĘ w kategorii Muzyka, przyciągnął do 
Piasków  kilka  tysięcy  widzów,  którzy  w  wielu 
przypadkach przybyli także spoza naszej gminy, czy 
powiatu. Artysta podczas półtoragodzinnego koncertu 
zaprezentował  zarówno  starsze  przeboje,  jak  i  te 
pochodzące  z  najnowszej  płyty  „Spis  rzeczy 
ulubionych”.  Podczas  jednej  z  przerw  artysta 
stwierdził:  „Czuję  się  jak  właściwy  człowiek  na 
właściwym  miejscu”  -  odnosząc  się  do  hasła 

promującego  imprezę  –  Piasek  w  Piaskach.  Każda 
piosenka  była  przyjmowana  brawami,  publiczność 
razem  z  Piaskiem  wspólnie  śpiewała  wszystkie 
piosenki.  Nie  obyło  sie  oczywiście  bez  bisów.  Na 
zakończenie koncertu Przewodnicząca Gminy Piaski – 
Irena Różalska i Wójt Gminy Piaski – Zenon Norman, 
dziękując za wspaniały koncert wręczyli artyście bukiet 
kwiatów.  Jeszcze  długo  po  koncercie  fani  czekali  na 
autografy i wspólne zdjęcia. Autograf z dedykacją dla 
Wójta  Gminy  i  mieszkańców  Gminy  Piaski 
zamieszczamy w galerii. Należy podkreślić doskonałą 
obsługę i przygotowanie imprezy przez organizatora – 
Gminny  Ośrodek  Kultury  w  Piaskach.  Wójt  Gminy 
Piaski  składa  wszystkim  mieszkańcom  i  gościom, 
którzy tego  dnia  tak  licznie  przyjechali  do  Piasków, 
podziękowania za doskonałą zabawę i dostosowanie się 
do  przepisów,  dzięki  czemu  obyło  się  bez 
jakichkolwiek  wypadków.  Doskonały  koncert, 
imponująca  scena  i  oświetlenie,  wspaniała  zabawa 
publiczności  i  piękna  pogoda  spowodowały,  że 
jubileusz XX- lecia istnienia samorządu gminy Piaski i 
XII  Dni  Piasków  przejdą  do  historii  i  długo  będą 
wspominane przez mieszkańców. 

Pomogliśmy mieszkańcom gminy Wilków

Stowarzyszenie  MOST  i  Urząd  Gminy  Piaski 
podsumowały wyniki zbiórki na rzecz powodzian z 
gminy Wilków.

We  współpracy  ze  szkołami  zebrano  941  artykułów 
szkolnych,  w tym zeszyty,  tornistry,  kredki,  piórniki, 
bloki,  długopisy  i  inne  niezbędne  w  nowym  roku 
szkolnym  akcesoria.  Zebrano  także  337  środków 
chemicznych  –  między  innymi  płyny  do  zmywania, 
proszki do prania, szampony, mydło, środki przeciwko 
komarom, płyny do mycia podłóg oraz 1180 artykułów 
spożywczych  –  najwięcej  zebrano  mąki  –  140  kg, 
cukru  –  110  kg,  makaronu  –  123  paczki  ponad  550 
litrów  wody.  Firmy  i  mieszkańcy  z  gminy  Piaski 
przekazali  także  nowe  kołdry,  pościele,  kurtki, 
ręczniki,  rożki  dla  niemowląt  – w sumie około 1330 
artykułów.  Na  wtorek  29  czerwca  zaplanowano 
transport  darów  do  Wilkowa.  Wszystkim  firmom, 
właścicielom  sklepów,  którzy  umożliwili  wyłożenie 
kartonów,  mieszkańcom  gminy  składamy 
podziękowania za zrozumienie i pomoc powodzianom.  
29  czerwca  przedstawiciele  Gminy  Piaski  i 
Stowarzyszenia MOST – organizatorów zbiórki na 
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rzecz powodzian z gminy Wilków na terenie gminy 
Piaski,  dostarczyli  zebrane  produkty  do 
potrzebujących – w sumie kilka ton produktów - 
żywności, ubrań, środków chemicznych.

Transport  został  dostarczony do  Zespołu  Szkół  im. 
Jana Koszczyca Witkiewicza w Kazimierzu Dolnym, 
a następnie trafi do najbardziej poszkodowanych. 
Obraz ludzkiej  tragedii,  który zobaczyli  na miejscu, 
przerósł wszelkie wyobrażenia. Aby uzmysłowić jak 
wielkie  są  nadal  potrzeby powodzian  zamieszczamy 
zdjęcia z tamtych terenów wykonane podczas wizyty. 
Wprawdzie nasza zbiórka to kropla w morzu potrzeb 
powodzian,  jednak  mamy  nadzieję,  że  ten  gest 
solidarności  przyczyni  się  do  doraźnej  pomocy 
najbardziej  potrzebującym.  Jeszcze  raz  wszystkim 
osobom,  które  wsparły  naszą  akcję  dziękujemy. 
Poniżej  zamieszczamy  pismo  Joanny  Dołęgi  – 
dyrektora  szkoły,  do  której  dotarła  pomoc  do 
mieszkańców gminy Piaski. 

Szanowni Państwo Mieszkańcy Gminy Piaski 
Serdecznie  dziękujemy  za  wsparcie  naszych  działań  
związanych  z  pomocą  rzeczową  dla  mieszkańców 
gminy  Wilków  i  Łaziska  w  powiecie  opolskim,  
województwo lubelskie. 
Gospodarstwa  tych  ludzi  zostały  dwukrotnie  
zniszczone przez powódź w maju i czerwcu bieżącego 
roku. Wiele z 1200 domów nie będzie nadawała się do  
remontu.  Dodać  należy,  że  mieszkańcy  Lubelskiego  
Powiśla, bo tak nazywane są te tereny, utrzymują się  
głównie  z  rolnictwa  i  sadownictwa.  Szkody  w 
uprawach  jakie  wyrządziła  stojąca  około  miesiąca 
woda  w  rozlewisku  są  niewyobrażalne.  Drzewa  
owocowe,  chmielniki  trzeba  będzie  nasadzać  od  
nowa.  Rekultywacja  gleby  a  następnie  zakładane 
nowych plantacji, jak mówią specjaliści potrwa kilka  
lat.  Nasza szkoła zaangażowała się  bezpośrednio w  
pomoc  powodzianom  między  innymi  dlatego,  że  
wśród poszkodowanych są uczniowie Zespół Szkół im.  
Jana  Koszczyca  Witkiewicza  w  Kazimierzu  
Dolnym/co szósty uczeń pochodzi z tego terenu/ oraz  
wielu  absolwentów  szkoły.  Początkowo  zebrane  w  
szkole dary były przekazane do punktu zbiórki darów  
w miejscowości  Dobre koło Wilkowa,  ponieważ  nie  
odpowiadała  nam  forma  dystrybucji  darów 
powodzianom  zdecydowałam,  że  zebrane  w  szkole  
rzeczy  będziemy  dostarczać  do  konkretnych  osób.  
Lista rodzin,  którym pomagamy nie  jest zamknięta,.  

Dzięki pomocy wielu firm, instytucji, osób prywatnych,  
wszystkich tych, którym tragedia ludzi,  którzy stracili  
dorobek  całego  życia  nie  jest  obca,  nasza  pomoc 
dociera do blisko 50 rodzin. 
Joanna Dołęga 
Wicedyrektor szkoły  

Powstaje Orlik

W  nowym  roku  szkolnym  uczniowie  będą  mogli 
korzystać z nowych boisk przy ZS w Piaskach

8  czerwca  Gmina  Piaski  podpisała  umowę  z 
konsorcjum firm: „Panpro  Sport”  Paweł  Prokopczuk, 
Marek  Markowski,  Zakład  Robót  Ogrodniczych 
„Spiraea”  Renata  Przybylska  na  budowę  kompleksu 
boisk  sportowych  w  ramach  programu  Moje  Boisko 
Orlik 2012. W ramach tego programu powstanie boisko 
piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz zapleczem 
sanitarno  –  szatniowym.  Jeszcze  przed  wakacjami 
ruszyły prace budowlane, termin zakończenia budowy 
zaplanowano na 31 sierpnia br.  

OSP Grabonóg poza zasięgiem

W  minioną  niedzielę  na  stadionie  w  Szelejewie 
odbyły się Gminne Zawody Sportowo – Pożarnicze. 

W  zawodach  wystartowały  24  zespoły  w  czterech 
kategoriach. W  kategorii  seniorów  najlepsza  okazała 
się drużyna OSP Grabonóg, pokonując OSP Bodzewo I 
i OSP Godurowo. Na kolejnych miejscach znaleźli się 
 OSP  Piaski,  OSP  Szelejewo,  OSP  Rębowo,  OSP 
Lipie,  OSP  Bodzewo  II  i  OSP  Smogorzewo. W 
kategorii Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych wśród 
dziewcząt  wśród  dziewcząt  zwyciężyły  także 
Zawodniczki    z  OSP  Grabonóg,  a  zaraz  za  nimi 
znalazły się drużyny z Bodzewa, Piasków, Szelejewa i 
Smogorzewa.  W  kategorii  chłopców  zwyciężyło 
Godurowo  II,  wyprzedzając  Szelejewo,  Piaski, 
Bodzewo,  Godurowo  I  i  Rębowo. Wiele  emocji 
wywołała  rywalizacja  seniorska  kobiet,  w  której 
wystartowały  cztery  drużyny.  Po  zaciętej  rywalizacji 
zwyciężyły zawodniczki   z Grabonoga , wyprzedzając 
druga drużynę OSP Grabonóg,   trzecie miejsce zajęły 
zawodniczki  z  Lipia,  a  czwarte  ze  Smogorzewa. Jak 
wynika  z  powyższych  wyników  OSP  Grabonóg 
zwyciężyło w trzech z czterech kategorii.  

               Wydawca:

Urząd Gminy w Piaskach
ul. 6 Stycznia 1, 63-820 Piaski, tel. 5719030, 5719188, fax 5719049
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