
POWSZECHNY SPIS ROLNY 2010

W  dniach  od  1  września  do  31  października  2010 
r. zostanie  przeprowadzony  na  terytorium 
Rzeczypospolitej  Polskiej  Powszechny  Spis  Rolny 
według stanu na dzień 30 czerwca 2010 r. godz. 24.00

Poprzedzać  go  będzie w  dniach  9  sierpnia  –  23 
sierpnia 2010r. obchód przedspisowy przeprowadzony 
przez  rachmistrzów  spisowych,  którego 
najważniejszym celem jest weryfikacja i aktualizacja 
wykazu gospodarstw rolnych oraz potwierdzenie ich 
geolokalizacji. W związku z powyższym zwracam się 
z  prośbą  do  mieszkańców  Gminy  Piaski  objętych 
Powszechnym Spisem Rolnym 2010 o współpracę z 
rachmistrzami  spisowymi  przeprowadzającymi 
obchód przedspisowy oraz spis.

Informuję,  że  obowiązek  udzielenia  odpowiedzi 
wynika z ustawy o powszechnym spisie rolnym oraz 
że  wszystkie  zbierane  i  gromadzone  dane 
indywidualne i dane osobowe są poufne i podlegają 
szczególnej  ochronie  –objęte  są  tajemnicą 
statystyczną. Uzyskane  dane  mogą  być 
wykorzystywane wyłącznie do opracowań, zestawień i 
analiz  statystycznych.. Udostępnianie  lub 
wykorzystywanie  uzyskanych  w  spisie  danych  dla 
innych niż podane cele jest zabronione pod rygorem 
odpowiedzialności karnej.

Porady w sieci

Mieszkańcy powiatu gostyńskiego mogą do końca 
roku  korzystać  z  sieci  Punktów  Porad 
Obywatelskich. Punkty Porad działają w Gostyniu, 
Krobi, Piaskach, Pogorzeli i Poniecu. 

Można  w  nich  skorzystać  z  bezpłatnych 
profesjonalnych  porad  i  informacji  o  tym,  gdzie,  w 
jakiej instytucji lub organizacji i na jakiej podstawie 
można znaleźć potrzebną pomoc. 
Oprócz  porad  prawników,  psychologów, 
pracowników socjalnych  oraz wsparcia  i  pomocy w 
rozwiązywaniu  zgłaszanych  problemów  można 
uzyskać również skierowanie na bezpłatne mediacje 
rodzinne.  Dodatkowo w Punkcie  Porad  w Gostyniu 

przedstawiciele  organizacji  pozarządowych  mogą 
skorzystać z porad specjalisty do spraw księgowych. 
Do  Punktów  Porad  może  się  zwrócić  każdy 
zainteresowany  bez  względu  na  wiek,  płeć, 
wykształcenie, wyznanie, poglądy itp. Poradnictwo jest 
realizowane  ze  szczególnym  uwzględnieniem  dwóch 
kategorii  osób  zagrożonych  wykluczeniem 
społecznym:  kobiet,  ich  dzieci  i  osób  najbliższych 
zagrożonych  przemocą  domową  lub  jej  doznających 
oraz  osób  niepełnosprawnych  i  ich  rodzin.  Dla  ofiar 
przemocy jest opracowana i wydana specjalna broszura 
–  informator.  W punktach  w Gostyniu  i  w Piaskach 
można również zgłaszać niepotrzebny sprzęt AGD oraz 
meble, które trafią do Banku Pomocy Rzeczowej i za 
jego pośrednictwem do rodzin potrzebujących. 
Zapytania  dotyczące  swoich  problemów  można 
również  składać  pocztą  elektroniczną  pod  adres 
stowarzyszeniedziecko@wp.pl  lub  telefonicznie  (725-
167-236)  w  godzinach  dyżurów  Punktu  Porad  w 
Gostyniu. 
Projekt „Prawo dla wszystkich” współfinansowany jest 
ze  środków  otrzymanych  od  Ministerstwa  Pracy  i 
Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego 
Fundusz  Inicjatyw  Obywatelskich  oraz  z  dotacji 
Powiatu  Gostyńskiego.  Realizujące  projekt 
stowarzyszenie „Dziecko” uzyskało granty w otwartych 
konkursach  ofert.  Realizacja  zadania  odbywa  się  w 
partnerstwie  z  Gminami  Krobia,  Pogorzela  i  Poniec 
Wlkp.  oraz  z  Bonifraterskim  Ośrodkiem  Interwencji 
Kryzysowej  w  Piaskach  i  Powiatowym  Centrum 
Pomocy  Rodzinie  w  Gostyniu  oraz  przy  wsparciu 
Urzędu  Miejskiego  w  Krobi,  Gminnego  Ośrodka 
Kultury w Pogorzeli i  Gminnego Centrum Kultury w 
Poniecu. 
Godziny dyżurów specjalistów: 
Punkt  Porad  w  Piaskach  realizowany  jest  we 
współpracy  z  Bonifraterskim  Ośrodkiem  Interwencji 
Kryzysowej,  który użyczył  siedziby dla  dyżurujących 
specjalistów (Marysin 1): 
w środy 
18.00  do  21.00  -  Porady i  wsparcie  psychologiczne, 
m.in.  dla  ofiar  przemocy  domowej  i  osób 
niepełnosprawnych; 
we czwartki  15.00 do 18.00 - Porady prawne; 
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Rowerem przez gminę

29  lipca  Gminny  Ośrodek  Kultury  w  Piaskach 
wspólnie  z  Nadleśnictwem  Piaski  zorganizowali 
Rajd Rowerowy dla Dzieci.

Trasa Rajdu wiodła leśnymi duktami, wzdłuż Ścieżki 
Rowerowej  im.  Kaspra  Miaskowskiego.  Miejscem 
odpoczynku  była  tzw.  Szwajcaria  Godurowska  - 
przepiękny  zakątek,  z  malowniczym  przełomem 
rzeczki  Dąbrówki.  Tam pracownicy  Nadleśnictwa  - 
pan Jerzy oraz panie stażystki Asia i Ewa przybliżyli 
uczestnikom wiedzę na temat lasu i jego znaczenia w 
życiu człowieka. Na mecie Rajdu - w Nadleśnictwie, 
na  uczestników  czekał  dyrektor  GOK  z  gorącymi 
kiełbaskami z grilla. Po posiłku dzieci zwiedziły Izbę 
Leśną i Arboretum Nadleśnictwa Piaski. 

Rajd Rowerowy

Zapraszamy  do  udziału  w  Rajdzie  Rowerowym 
Jantaru  Szlak,  który  odbędzie  się  w  ramach  Dnia 
Powiatu.  Rowerzyści  z  gminy Piaski  będą  mieli  do 
pokonania  trasę   przez  Piaski,  Smogorzewo, 
Drzęczewo  na  stadion  w  Gostyniu.  Wszyscy 
uczestnicy  otrzymają  pamiątkowe  koszulki.  Chętni 
proszeni są o kontakt z GOK Piaski 655719071. Są 
jeszcze wolne miejsca, czekamy do 15 sierpnia.

Dożynki Powiatowe

Powiatowe święto plonów odbędzie się w niedzielę 
15 sierpnia 2010 r. na Świętej Górze. 

Uroczystości  rozpoczną  się  pontyfikalną  sumą 
inaugurującą  odpust  Wniebowzięcia  Najświętszej 
Maryi  Panny.  O  godzinie  12.00  mszę  przy  ołtarzu 
polowym  odprawi  Rzecznik  Episkopatu  ks.  Józef 
Kloch. Ze względów zdrowotnych nie przybędzie na 
uroczystość  ks.  bp  Grzegorz  Balcerek.  Podczas 
uroczystości z rolnicy  będą mogli otrzymać woreczki 
z poświęconym ziarnem na zasiew, a piekarze zaczyn 
na  chleb.  Będzie  także  tradycyjne  dzielenie  się 
chlebem dożynkowym.

Uroczystościom  towarzyszyć  będzie  wystawa  i 
kiermasz  wyrobów  piekarniczych  z  okolicznych 

piekarni  oraz  wystawa  sprzętu  rolniczego.  Na 
uczestników uroczystości czekać też będzie dożynkowa 
grochówka, kiełbasa z grilla, a piekarze będą rozdawali 
swoje  wyroby.  Wystąpią  także  zespoły  ludowe: 
Malinczoki z Piasków,  Biskupianie oraz Świętogórska 
Orkiestra  Dęta.  Przed  bazyliką   na  kupujących  będą 
czekać liczne kramy, a dzieci będą mogły skorzystać z 
przejazdów bryczką. W przeddzień dożynek – w sobotę 
14 sierpnia o godzinie 20.00 w bazylice świętogróskiej 
odprawiona  zostanie  msza  święta  inauguracyjna. 
Odbędzie się także procesja ze zniczami na gostyński 
cmentarz.

Jeszcze w sierpniu w GOK-u

Zapraszamy  dzieci  do  korzystania  z  propozycji 
przygotowanych  przez  Gminny  Ośrodek  Kultury  w 
Piaskach  w  ramach  akcji  „Lato  2010”.  A  oto  jakie 
propozycje czekają do końca lata na dzieci i młodzież.

11 sierpień 
Dyskoteka dla dzieci – 15.00 – 18.00
13 sierpień 
Wielobój zręcznościowy dla dzieci – 10.00
17 sierpnia
Gry i zabawy świetlicowe – 11.00
18 sierpnia
Turniej w bule – 10.00
Dyskoteka – 15.00 – 18.00
19 sierpnia
Rowerowy tor przeszkód – 10.00
20 sierpnia
Turniej tenisa stołowego – 11.00
28 sierpnia
Rajd Rowerowy „Jantaru Szlak” - 10.00
Zabawa Taneczna – 19.00
29 sierpień
Dzień Powiatu – zapraszamy do stoiska gminy 
Piaski i degustacji tradycyjnych potraw – 15.00
31 sierpień
Festyn dla dzieci na zakończenie wakacji – 
17.00
Dyskoteka – 19.00 – 22.00
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