
Dzień Seniora w Piaskach 

Zapraszamy na spotkanie
Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów informuje, że 
dnia  13  października  o  godz.  16.00  w sali  Gminnego 
Ośrodka  Kultury  w  Piaskach  odbędą  się  uroczystości 
związane z Dniem Seniora. 

Nietypowa lekcja historii

Pierwsza taka lekcja
 
Nietypową  lekcję  historii  przygotowali  dla  swoich 
uczniów  nauczyciele  z  ZS  w  Bodzewie.  Piknik 
Historyczny  był  współorganizowany  przez  grupę 
rekonstrukcyjną  z  Gostynia  (Historia  Militaris),  którą 
prowadzi  pan  Remigiusz  Dolata.  Podczas  "Pikniku 
historycznego"  prezentowana  była  broń  z  okresu  II 
wojny  światowej  (moździerz,  stanowisko  ckm), 
umundurowanie  15  Pułku  Ułanów  Poznańskich  oraz 
pojazdy  mechaniczne  z  tego  okresu  (  Jeep  Willys). 
Przeprowadzone były dwa panele szkoleniowe dla klas 
IV- VI SP i I - III  gimn. Pan R. Dolata opowiedział o 
historii 15 Pułku Ułanów Poznańskich, zapoznał z bronią 
aliantów  z  II  wojny  światowej  oraz  przeprowadził 
musztrę. Najlepiej  wykonujący musztrę nagrodzeni byli 
przejazdem Jeepem Willisem (klasa IV SP i III  gimn.) 
Wszyscy mogli skosztować pyszną grochówkę. Specjalne 
podziękowania  należą  się  P.  Działdowskiemu,  R. 
Dolacie,  S.  Handke,  Urzędowi  Gminy  Piaski  oraz 
paniom z  Koła  Gospodyń  Wiejskich  w Szelejewie  za 
ugotowanie  pysznej grochówki  oraz  PSP  Gostyń  za 
udostępnienie kuchni polowej.  

Bezpłatna zbiórka sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego

Informujemy ,  że 16 października 2010r. na terenie 
Gminy Piaski odbędzie się bezpłatna zbiórka sprzętu 
elektrycznego. 

Tego  dnia  o  określonych  godzinach  w  siedemnastu 
miejscach  na  terenie  Gminy  Piaski  firma  ELEKTRO 
RECYKLING  będzie  odbierać  dostarczone  na  miejsce 
zbiórki małogabarytowe i wielkogabarytowe urządzenia 
gospodarstwa domowego ( lodówki, zamrażarki, pralki, 
zmywarki,  piece  elektryczne,  odkurzacze,  czajniki 
elektryczne, miksery, suszarki do włosów, radia) zużyty 
sprzęt  audiowizualny  (telewizory,  video,  monitory, 
komputery,  drukarki,  telefony,  baterie),  sprzęt 

oświetleniowy  (  świetlówki,  lampy  sodowe,  żarówki 
energooszczędne)  z  wyłączeniem  żarówek,  narzędzia 
elektryczne i elektroniczne ( wiertarki, wkrętarki, kosiarki, 
piły,  spawarki)  z  wyjątkiem  wielkogabarytowych, 
stacjonarnych  narzędzi  przemysłowych  i  wiele  innych 
urządzeń  elektrycznych.  Warunkiem  odbioru  jest 
dostarczanie  urządzeń  kompletnych.  Zużyty  sprzęt 
mieszkańcy  gminy  mogą  oddawać  nieodpłatnie  w 
wyznaczonych  punktach.  Sprzęt  odbierany  będzie 
oznakowanym  samochodem  firmy  ELEKTRO 
RECYKLING. 

PIASKI - 08:00 - 08:15 - PLAC PRZY KOŚCIELE 
DRZĘCZEWO  DRUGIE  -  08:25  -  08:40  -  PARKING 
PRZY BLOKACH 
DRZĘCZEWO  PIERWSZE  -  08:45  -  09:00  -  PLAC 
PRZY ŚWIETLICY (STARA SZKOŁA) 
SMOGORZEWO  -  09:05  -  09:20  -  PLAC  PRZY 
ŚWIETLICY 
PIASKI  -  09:25  -  09:40  -  PLAC  PRZY  DOMU 
STRAŻAKA 
GODUROWO  -  09:50  -  10:05  -  PARKING  PRZY 
BLOKACH 
MICHAŁOWO  -  10:10  -  10:25  -  PLAC  PRZY 
ŚWIETLICY 
SZELEJEWO PIERWSZE - 10:35 - 10:50 - PARKING 
PRZED SZKOŁĄ 
SZELEJEWO  DRUGIE  -  10:55  -  11:10  -  PARKING 
PRZY BLOKACH 
LIPIE - 11:15 - 11:30 - PLAC PRZY ŚWIETLICY 
STRZELCE  WIELKIE  -  11:35  -  11:50  -  PARKING 
PRZY KOŚCIELE 
STRZELCE  MAŁE  -  11:  55  -12:10  -  PLAC  PRZY 
ŚWIETLICY 
BODZEWO  -  12:15  –  12:30  -  PLAC  PRZY  DOMU 
STRAŻAKA 
BODZEWKO PIERWSZE - 12:35 - 12:40 - PLAC PRZY 
DOMU SOŁTYSA 
BODZEWKO DRUGIE - 12:45 - 12:50 - PLAC PRZY 
BLOKU 
RĘBOWO - 12:55 - 13:10 - PLAC PRZY ŚWIETLICY 
GRABONÓG  -  13:20  -  13:35  -  PLAC  PRZY 
ŚWIETLICY 
PODRZECZE - 13:45 - 14:00 - PLAC PRZY SKLEPIE  

Nowy plac zabaw w Michałowie

Sołtys  Rada  Sołecka i  mieszkańcy  wsi  Michałowo 
przygotowali festyn dla dzieci, który był połączony z 
oddaniem do użytku nowego placu zabaw.
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3  października  Wójt  Gminy Piaski  -  Zenon  Norman, 
Radny Rady Gminy Piaski  -  Ignacy Urbaniak  i  Sołtys 
Wsi  Michałowo  -  Henryk  Janicki  i  dzieci  dokonali 
uroczystego  otwarcia  nowego  placu  zabaw  w 
Michałowie.  Inwestycja  została  dofinansowana  ze 
środków  Programu  Działaj  Lokalnie  VII  Polsko  - 
Amerykańskiej  Fundacji  Wolności realizowanego przez 
Akademię Rozwoju Filantropii  w Polsce oraz  Lokalnej 
Organizacji  Grantowej  Stowarzyszenie  Dziecko.  W 
programie przygotowanym przez Sołtysa, Radę Sołecką i 
mieszkańców wsi Michałowo znalazły się między innymi 
konkursy  i  zabawy  dla  dzieci,  przejażdżki  bryczką. 
Najmłodsi mogli również zasiąść w wozie strażackim, a 
dla wszystkich przygotowano ciasto i poczęstunek. 

Koncert z okazji 20 – lecia samorządu

Ostatniego  dnia  festiwalu  Musica  Sacromontana 
koncert muzyki Szopenowskiej poświęcono gminie 
Piaski

W  niedzielę  3  października  zakończył  się  tegoroczny 
Festiwal Muzyki Oratoryjnej Musica Sacromontana. Był 
to szczególny dzień dla mieszkańców gminy Piaski, gdyż 
koncert  muzyki  Fryderyka  Szopena  w  wykonaniu 
Janusza Olejniczaka oraz Royal String Quartet z okazji 
Roku Chopinowskiego dedykowany został mieszkańcom 
naszej gminy z okazji 20 - lecia samorządu. Około 1500 
osób przybyło na ostatni koncert piatej edycji festiwalu. 
Na  wstępie  głos  zabrał  Wójt  Gminy  Piaski  –  Zenon 
Norman, który powiedział m. in. „Muzyka ma koronę w 
niebie,  ale  korzenie  w  ziemi”  –  słowami  Marii 
Kuncewiczowej, które doskonale potwierdzają to, czego 
doświadczamy na Świętej  Górze,  chciałbym w imieniu 
władz samorządowych Gminy Piaski powitać Państwa i 
podziękować  za  zaproszenie  na  tegoroczny  Festiwal 
Muzyki Oratoryjnej. 

Dzisiejszy  koncert  poświęcony  śladom 
Fryderyka  Szopena  w  Wielkopolsce  z  okazji  Roku 
Szopenowskiego  dedykowany  został  mieszkańcom 
Gminy Piaski w dwudziestą rocznicę samorządu. 
Jubileusz zawsze skłania do wspomnień, nie chciałbym 
jednak w tym miejscu dokonywać kolejnej rekapitulacji 
naszych  działań.  Pragnę  jedynie  podkreślić,  że  już  od 
wielu  lat  nasz  samorząd  wspiera  zarówno  prace 
renowacyjne na Świętej Górze jaki i wszelkie inicjatywy 
prowadzone przez księży filipinów. Doceniając wartość 
„perły  baroku”  –  jak  nazywana  jest  bazylika 
świętogórska  oraz  ogrom  pracy,  który  spoczywa  na 
kustoszach tego miejsca – Kongregacji Księzy Filipinów, 
w  1997  roku  z  naszej  inicjatywy  powstało 
Stowarzyszenie  Miłośników Zabytków Świętogórskich, 

które  jako  główny cel  postawiło  sobie  pomoc  na  rzecz 
renowacji  tutejszych  zabytków.  Dzięki  działalności 
Stowarzyszenia  udało  się  m.  in.  pozyskać  środki  na 
odnowienie  elewacji  bazyliki  oraz  na  wymianę  więźby. 
Dokładamy  wszelkich  starań,  by  zarówno  otoczenie 
Świętej  Góry  jak  i  życie  kulturalne  mogło  zachwycać 
zarówno  gości  jak  i  naszych  mieszkańców,  którzy  tak 
licznie odwiedzają to miejsce.  Jesteśmy dumni z tego, że 
na  terenie  gminy  Piaski  znajduje  się  tak  bezcenna 
budowla,  do  której  przybywa  wielu  turystów  i 
pielgrzymów szukających wrażeń artystycznych i przeżyć 
mistycznych.  Korzystając  z  obecności  na  dzisiejszym 
koncercie  wielu gości  z  różnych stron Polski  chciałbym 
także zaprosić do odwiedzenia innych miejsc na naszym 
terenie  –  domu  rodzinnego  założyciela  Zgromadzenia 
Sióstr  Służebniczek  a  dziś  Muzeum  błogosławionego 
Edmunda  Bojanowskiego  w  Grabonogu, 
piętnastowiecznego kościoła pod wezwaniem św. Marcina 
w Strzelcach Wielkich, gdzie m. in. znajduje się epitafium 
renesansowego poety z pobliskiego Smogorzewa – Kaspra 
Miaskowskiego. A tych, którzy chcieliby leczyć swą duszę 
i  ciało  zapraszam również  do  odwiedzenia  Marysina  – 
szpitala prowadzonego przez Księży Bonifratrów. 
Szanowni Państwo!  W tym roku mija dwudziesta rocznica 
powstania  samorządu.  Przez  ten  czas  staraliśmy  się 
budować  nowoczesną  gminę,  w  której  mieszkańcom 
będzie żyło się wygodnie, w spokoju i w zgodzie z naturą. 
Czy udało nam się to? Jaka przyszłość nas czeka? Warto 
w  odpowiedzi  odwołać  się  do  patrona  dzisiejszego 
koncertu Fryderyka Szopena, który w jednym z listów do 
rodziny napisał: „Będzie to jakoś. - Moje stare przysłowie. 
Zresztą czas ucieka, świat mija, śmierć goni.”  Następnie 
zebrani  mogli  wysłuchać  pianistki  Julii  Kociuban,  która 
zaprezentowała  utwory  Alfonsa  Szczerbińskiego  i 
Fryderyka  Szopena.  Gwiazdą  wieczoru  był  jednak 
światowej  sławy  pianista  Janusz  Olejniczak,  który  w 
towarzystwie Royal String Quartet zaprezentował utwory 
szopenowskie.  Artysta  ten  występował  niemal  we 
wszystkich  krajach  Europy  oraz  w  Japonii,  obu 
Amerykach,  Australii  i  na  Kubie;  brał  udział  w 
międzynarodowych  festiwalach  muzycznych  w 
Dusznikach,  Warszawie,  Mariańskich  Laźniach,  Nohant, 
Aix-en-Provence i in. Partnerowali mu dyrygenci: Witold 
Rowicki,  Kazimierz  Kord,  Jerzy  Maksymiuk,  Marek 
Pijarowski,  Charles  Dutoit,  Grzegorz  Nowak,  Andrzej 
Markowski i  in.  W 1997  r.  dał  prawykonanie światowe 
Valse  Boston  na  fortepian  i  orkiestrę  Giji  Kanczelego. 
Występował  jako  kameralista  ze  skrzypkami, 
wiolonczelistami  i  śpiewakami.  W  jego  wykonaniu 
usłyszeliśmy  koncert  fortepianowy  f-moll  op.  21 
Fryderyka  Szopena  oraz  utwór  Wolfganga  Amadeusza 
Mozarta.  
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