
Orlik jeszcze w tym miesiącu

Trwają  prace  Zespole  Szkół  im  Mikołaja  Kopernika  w 
Piaskach,  gdzie  powstaje  ORLIK,  czyli  boisko 
wielofunkcyjne  budowane  w  ramach  programu  Moje 
Boisko - Orlik 2012

Realizując  to  przedsięwzięcie  zrezygnowano  z 
typowego  dla  ORLIKÓW  drewnianego  pawilonu  sanitarno-
szatniowego  i  zastąpiono  go  murowanym  budynkiem  ze 
spadzistym  dachem  komponującym  się  z  budynkami 
szkolnymi.  Boisko  będzie  ogólnodostępne  i  oświetlone,  co 
pozwoli  na  jego  lepsze  wykorzystanie.  Termin  zakończenia 
zadania  przewidziano  na  koniec  sierpnia.  Jednak  to  dopiero 
początek  większej  inwestycji,  w  niedalekiej  przyszłości 
powstanie  tu  centrum  rekreacyjno  -  sportowego  dla 
mieszkańców Piasków , mają powstać tu dwa korty tenisowe, 
otoczone bieżnią boisko do piłki nożnej oraz skatepark.  

Pomoc dla powodzian

Kilkaset  litrów  wody  pitnej  przekazało  Stowarzyszenie 
MOST na rzecz Banku Żywności w Lesznie.

Butelki  z  wodą  pozostały po  zbiórce  żywności  dla 
powodzian, którą zorganizowało stowarzyszenie w czerwcu na 
rzecz Gminy Wilków. Ze względu na dużą ilość produktów nie 
udało  się  ich  przewieźć  do  Wilków,  teraz  z  pomocą  Banku 
żywności trafią do powodzian. 

Dożynki Powiatowe

W dniu Święta Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, 
tj.  15  sierpnia  br.  na  Świętej  Górze  odbyły  się  Dożynki 
Powiatowe. 

Tegoroczne  Święto  Plonów  rozpoczął  przemarsz 
delegacji żniwnych pod ołtarz polowy, gdzie odbyła się suma 
odpustowa pod  przewodnictwem ks.  prałata Józefa Klocha – 
rzecznika  Konferencji  Episkopatu  Polski.  W  trakcie  niej 
pobłogosławiono  ziarno  na zasiew dla  rolników oraz zaczyn 
dla piekarzy. Ziarno znajdowało się w specjalnych woreczkach 
z  juty,  które  odbierali  obecni  na  dożynkach  gospodarze. 
Podczas  festynu  –  który  zaczął  się  po  mszy -  Biskupiański 
Zespół  Folklorystyczny  z  Domachowa  i  Okolic  „ośpiewał 
wieniec”,  a  starosta  Andrzej  Pospieszyński  po  krótkim 
wystąpieniu  podzielił  się,  wraz  z  ks.  prałatem Klochem,  ks. 
superiorem  Markiem  Dudkiem,  gminnymi  wójtami  i 
burmistrzami, z przybyłymi gośćmi i uczestnikami chlebem z 
okolicznych  piekarni.  W  części  artystycznej  festynu 
zaprezentowali  się:  kapela  ludowa  „Malinczoki”  z  Piasków 
oraz wspomniani Biskupianie. W tym roku funkcję starościny i 
starosty dożynek pełnili  Jolanta Łabuzińska z Żychlewa oraz 
Janusz  Andrzejewski  z  Posadowa.  Na  licznie  przybyłych 
mieszkańców  czekała  wystawa  i  kiermasz  wyrobów 
piekarniczych  z  okolicznych  piekarni  oraz  pokaz 
nowoczesnego sprzętu rolniczego.  Była też kiełbasa z grilla i 
ciepła grochówka. Organizatorami dożynek byli:  Kongregacja 

Oratorium św. Filipa Neri w Gostyniu,  Gmina Piaski  i  Powiat 
Gostyński.

Dni Grabonoga

Już po raz ósmy OSP Grabonóg, Rada Sołecka Wsi, Kółko 
Rolnicze  oraz  mieszkanki  Grabonoga  zorganizowali  Dni 
Grabonoga połączone z Dożynkami.

Uroczystość  rozpoczęła  Msza  święta  dziękczynna  za 
szczęśliwe  żniwa  o  godz.  9.30  w  kościele  parafialnym  w 
Strzelcach Wielkich, która odprawił ksiądz proboszcz Zygmunt 
Łukowiak. Po południu imprezę rozpoczął przemarsz korowodu 
dożynkowego,  który  wyruszył  ze  świetlicy  wiejskiej  i 
przemaszerował  w  rytm  muzyki  na  plac  dożynkowy.  Wśród 
zaproszonych  gości  znaleźli  się  Wiesław  Glapka  –  sekretarz 
Gminy  Piaski,  Krzysztof  Deutsch  –  radny  Rady  Powiatu 
Gostyńskiego, Michał Pohl - Komendant Gminny ZOSP RP w 
Piaskach,  proboszcz parafii  w Strzelcach Wielkich – Zygmunt 
Łukowiak.  Po  obrzędzie  dożynkowym  i  występach  dzieci  i 
młodzieży,  które  zaprezentowały swe umiejętności  w tańcach, 
rozpoczął  się  festyn,  podczas  którego  można  było  spróbować 
swych  sił  w tak nietypowych  konkurencjach  jak  rzut  worem, 
gaszenie ognia,  zawody w jedzeniu zupy chmielowej,  czy rzut 
dzidą do niedźwiedzia. Odbywały się również liczne konkursy – 
mini  festiwal  dla  dzieci,  konkurs  plastyczny,  kręgle,  sztafeta 
strażacka,  strzały  na  bramkę,  czy  bieg  po  fanty.  Na  uwagę 
zasługuje  fakt,  że w przygotowanie  i  przeprowadzenie  festynu 
aktywnie włączyła się młodzież. W trakcie festynu gospodynie 
wiejskie serwowały przygotowane przez siebie placki oraz kawę 
i  herbatę,  a  dzieciom  rozdano  lody  i  napoje. Organizatorzy 
zadbali  o  to,  by  każdy  z  uczestników  otrzymał  nagrodę. W 
międzyczasie dzieci mogły korzystać z zamku dmuchanego oraz 
przejażdżki  bryczkami.  Mieszkańcy,  którzy  współfinansowali 
Dni Grabonoga brali udział w losowaniu nagrody niespodzianki, 
którą  był  rower – wylosowała go Maria Kuśnierek.  W trakcie 
zabawy dożynkowej odbyło się również losowanie nagród loterii 
fantowej. Jedną z atrakcji był pokaz capoeiry – połączenia sztuki 
walki z tańcem przygotowany przez klub działający w Gostyniu.  
Oprawę  muzyczną  w  trakcie  festynu  i  zabawy  dożynkowej 
zapewnił Zespół Trio z Grabonoga.  Dni Grabonoga zakończyła 
zabawa taneczna w rytm muzyki  zespołu  TRIO z Grabonoga, 
która trwała do białego rana i bawiło się na niej kilkaset osób.  
Sponsorami  imprezy byli:  Piekarnia  Ciążyńscy Gostyń,  Urząd 
Gminy Piaski,  producenci  odzieży  roboczej  -  Dratex  Justyna 
Jędryczka Gostyń, firma „Sprint” Gostyń, hurtownia elektryczna 
Iwony Nowackiej z Gostynia, Radny Rady Powiatu – Krzysztof 
Deutsch, firma Pro – Cam – środki ochrony roślin Piaski, firmy 
Sano, Krystian Domachowski z Brzezia i Prowini z Bieganowa – 
firmy  sprzedające  pasze,  Franciszek  Celka  Strzelce  Wielkie, 
Netbox  Gostyń,  Rafał  Nowak  Grabonóg  oraz  mieszkańcy 
Grabonoga i Taniecznicy. 
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Piaski latem

Wyjdź  na  spacer,  zrób  zdjęcie,  prześlij  -  chętnie 
zamieścimy.

Warto  wykorzystać  ostatnie  dni  wakacji,  aby 
zobaczyć  piękno  gminy  Piaski.  Nawet  najbardziej  znane 
miejsca  w  letnim  słońcu  wyglądają  ciekawie.  Zachęcamy 
również do zabrania ze sobą aparatu fotograficznego. Chętnie 
zamieścimy na naszej stronie letnie zdjęcia gminy Piaski, może 
być to zarówno architektura jak i flora i fauna. Zdjęcia prosimy 
przesyłać na adres: s.nowak@piaski-wlkp.pl  

100 tysięcy dla rolników

Dnia 24 sierpnia 2010 roku rozpocznie się nabór wniosków 
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2007-2013  z  działania  311  „Różnicowanie  w  kierunku 
działalności nierolniczej”

O  wsparcie  może  się  ubiegać  rolnik  lub  jego 
domownicy  (w  rozumieniu  przepisów  o  ubezpieczeniu 
społecznym rolników) lub współmałżonek rolnika,  którzy już 
prowadzą  działalność  nierolniczą na  terenach  wiejskich  oraz 
którzy chcą taką działalność dopiero rozpocząć. W odpowiedzi 
na  ogłoszony  konkurs  Stowarzyszenie  Wspierania 
Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego organizuje bezpłatne 
spotkanie,  które  poprowadzi  przedstawiciel  Agencji 
Restrukturyzacji  i  Modernizacji  Rolnictwa  z  Poznania.  Na 
spotkaniu przedstawione zostaną warunki jakie należy spełnić, 
aby móc ubiegać się o środki z Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich  na  lata  2007-2013  w  ramach  działania 
„Różnicowanie  w  kierunku  działalności 
nierolniczej”. Maksymalna  kwota  dofinansowania  w  tym 
działaniu  wynosi  100  tyś  zł   .  Spotkanie  odbędzie  się  19 
sierpnia  2010  roku  w sali  Posiedzeń  Urzędu  Miejskiego  w 
Gostyniu (Rynek 2). Początek spotkania przewidziany został  
na  godzinę  16.00.  W celu  rezerwacji  miejsca  dla  Państwa, 
uprzejmie  prosimy  o  imienne  potwierdzenie  udziału  w 
spotkaniu drogą telefoniczną pod nr telefonu  65 572 07 54 do 
dn.  19.08.2010 do godziny 12.00. Serdecznie zapraszamy do 
wzięcia  udziału  w  spotkaniu. Bliższe  informacje:  Kornelia 
Skorupka, Konsultant w biurze SWPPG, tel. 65 572 07 54.  

Mecze Korony Piaski

Zapraszamy  na  koleje  mecze  podopiecznych  Krzysztofa 
Michalskiego. 
22 sierpnia 
Victoria Ostrzeszów - Korona 
28 sierpnia 
Korona - Sparta Miejska Górka 
5 września 
Zryw Dąbie - Korona 
11 września 
Korona - Victoria Września 
19 września 
Stal Pleszew - Korona 
25 wrzesień 
Korona - Sokół Kleczew 

2 października 
Olimpia Koło - Korona 
9 października - Korona - Obra 1912 Kościan 
17 października 
LKS Gołuchów - Korona 
24 października 
Biały Orzeł Koźmin Wlkp - Korona 
30 października 
Korona - Dąbroczanka Pępowo 
6 listopada 
SKP Słupca - Korona 
11 listopada 
Korona - Centra Ostrów Wlkp. 
14 listopada 
Korona - Sparta Konin  

Filipińskie Dni Młodzieży

Już  po  raz  szósty  odbyły  się  w  dniach od 21  do  25  lipca 
Filipińskie Dni Młodzieży 

Hasłem tegorocznego spotkania były słowa św. Filipa 
Neri: „State buoni, se potete” (Bądźcie dobrzy, jeśli potraficie).  
Celem  tegorocznego  spotkania  było  stworzenie  oratorium  – 
wspólnoty  ,  która  gromadzi  się  na  modlitwie,  śpiewach  i 
dzieleniu się słowem. Podczas tegorocznych spotkań młodzież z 
całej  Wielkopolski  poznawała  postać  świetego  Filipa  Neri  i 
historie  ludzi,  których  życie  szczególnie  związane  jest  z  św. 
Filipem Neri, św. Ojcem Pio, Małą Arabką, św. Tereską oraz z 
Matką Bożą i jej świętogórskim wizerunkiem. 

Najlepsi łowczy

W Godurowie nagrodzono najlepszych
1 sierpnia  br.  na  strzelnicy w Godurowie  w ramach 

kontynuacji  powiatowego  programu  regulacji  populacji 
zwierzyny  drobnej  wręczono  dyplomy  najlepszym  kołom 
łowieckim i myśliwym. 
I  miejsce  w  odstrzale  lisów  zajęło  Koło  Łowieckie  nr  20 
„ŁOWCA”  Krobia  z  wynikiem  152  szt., II  miejsce  Koło 
Łowieckie  nr  21  „DROP”  Gostyń  z  wynikiem  133  szt., III 
miejsce Koło Łowieckie nr 316 „ŁOŚ” Warszawa z wynikiem 
132 szt. 
W rankingu myśliwych 
I miejsce zdobył Piotr Wieczorek z Koła Łowieckiego „DIANA” 
Poniec z odstrzałem 64 lisów, 
II  miejsce  Marek  Humerski  z  Koła  Łowieckiego  „ŁOWCA” 
Krobia 47 szt., 
III miejsce Hieronim Urbański z Koła Łowieckiego ‘ŁOWCA” 
Krobia 34 szt. 
Łącznie w sezonie łowieckim 2009/2010 odstrzelono 1111 szt. 
lisów. Odbyły się także VII Zawody Powiatowe Kół Łowieckich 
w Strzelaniu Myśliwskim. W zawodach wystartowało pięć kół. 
Drużynowo zwyciężyło KŁ Nr 19 "Jeleń" Piaski, drugie miejsce 
zajęło KŁ Nr 18 "Diana" z Ponieca, a miejsce trzecie KŁ Nr 20 
"Łowca" z Krobi. Organizatorem spotkania było Koło Łowieckie 
"Drop" przy współpracy koła "Jeleń" Piaski  
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