
Podsumowanie kadencji władz samorządowych

Dobiega  końca  V  kadencja  władz 
samorządowych. Przed nami ostatnie sesje Rady Gminy 
Piaski. Warto z tej okazji przypomnieć co zmieniło się 
przez  ostatnie  cztery  lata.  Podsumowanie  V 
kadencji  władz  samorządowych  w  gminie 
Piaski.  Dzisiejszy charakter gminy to efekt długiej i 
wytężonej  pracy  wielu  osób.  Samorząd,  pomimo 
trudnych  czasów,  skutecznie  wykonuje  swoje 
obowiązki.  Dzięki  porozumieniu  pracowników 
samorządowych i mieszkańców, gmina Piaski rozwija 
się, by stać się przykładem dla innych. 

Efektem tej współpracy jest siódme miejsce w 
kraju,  a  trzecie  w  województwie  wielkopolskim  w 
rankingu  Związku  Powiatów  Polskich,  jedenaste 
miejsce  w  Wielkopolsce wśród  gmin  wiejskich  i 
drugie  w  powiecie  gostyńskim  w  rankingu 
„Europejska  Gmina  –  Europejskie  Miasto”, 
opublikowanym przez Gazetę Prawną pod względem 
wysokości pozyskanych środków unijnych (2113 zł w 
przeliczeniu na jednego mieszkańca), drugie miejsce 
w  kraju  w  kategorii  gmin  wiejskich  w  Rankingu 
Odnawialnych  Źródeł  Energii,  wyróżnienie  w 
konkursie  „Jesteśmy  dumni  z  inwestycji  w  naszej 
gminie” zorganizowanym przez RIPH w Lesznie oraz 
wyróżnienie  Stowarzyszenia  Wielkopolskiego 
Ośrodka  Kształcenia  i  Studiów  Samorządowych  w 
Poznaniu.   Pora na kolejne projekty i zadania, które 
będą pomagać w rozwoju gminy Piaski, jednak należy 
przypomnieć  o  najważniejszych  zmianach,  jakie 
nastąpiły w ciągu ostatnich czterech lat. 

Jednym  z  najcenniejszych  zasobów  Polski 
jest  przyroda,  dlatego  istnieje  potrzeba  działań,  by 
zachować jej  piękno w nieskażonej  formie.  W celu 
ochrony  środowiska,  na  terenie  gminy  Piaski 
prowadzona jest  regularna zbiórka odpadów, w tym 
baterii,  przeterminowanych  leków,  sprzętu 
elektronicznego  i  elektrycznego,  folii  rolniczych  i 
odpadów  wielkogabarytowych.  Dzięki  temu 
uniknęliśmy  powstaniu  wielu  dzikich  wysypisk 
śmieci, a odpady były utylizowane. Gmina przystąpiła 
także  do  programu  usuwania  azbestu,  wprowadziła 
zbiórkę  odpadów  komunalnych  przez  firmy 
zewnętrzne  oraz  segregację  odpadów  u  źródła.  

Działa  coraz  więcej  źródeł  energii 
odnawialnej,  rozbudowywana  jest  kanalizacja 

sanitarna  w  Grabonogu,  Podrzeczu  i  Rębowie. 
Powstały  także  pierwsze  elektrownie  wiatrowe.  We 
współpracy  z  Nadleśnictwem  Piaski  otwarta  została 
nowa  Trasa  Rowerowa  „Do  trzech  rezerwatów”.  

Równie silnie gmina Piaski wspierała lokalne 
firmy  i  inwestorów,  co  pozwoliło  utworzyć  nowe 
miejsca  pracy.  Dzięki  dofinansowaniu  dla 
Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu 
Gostyńskiego,  każdego  roku  powstaje  wiele  nowych 
podmiotów gospodarczych. Utworzono również Strefę 
Aktywizacji Przemysłowej, która w najbliższym czasie 
powinna  zaowocować  zapotrzebowaniem  na  rynku 
pracy. 

Pamiętając  o  najbardziej  potrzebujących  w 
ramach  unijnego  programu PEAD  przekazano ponad 
150  ton  żywności,  działa  Punkt  Pomocy Rzeczowej. 
 Aktywnie wspierano również osoby niepełnosprawne. 
Prowadzone  są  Warsztaty  Terapii  Zajęciowej, 
zakupiony został  nowy samochód,  gmina utworzyła  i 
wyposażyła  oddział  integracyjny  przedszkola  w 
Strzelcach Wielkich. 

Nieustannie modernizowana jest infrastruktura 
sportowa  i  kulturalna.  W  ostatniej  kadencji 
wyremontowane  zostały:  sala  GOK  w  Pisakach, 
budynki świetlic  w Michałowie,  Strzelcach Wielkich, 
Lipiu,  doposażono  świetlicę  w  Smogorzewie. 
Wybudowano  nowoczesną  halę  sportową  przy ZS  w 
Bodzewie i kompleks boisk sportowych „Orlik 2012” 
przy  ZS  w  Piaskach.  Wielu  zawodników  otrzymało 
dofinansowanie i stypendia. Utworzono i uzupełniono 
miejsca  zabaw  w  Szelejewie,  Strzelcach  Wielkich, 
Piaskach,  Strzelcach  Małych,  Drzęczewie  Drugim, 
Grabonogu,  Piaskach  (os.  Drzęczewo),  Michałowie, 
Lipiu.  Wspierając  lokalne  inicjatywy  gmina 
dofinansowuje  m.in.  Zlot  Grup  Rekonstrukcyjnych  i 
Pojazdów Historycznych – „Strefa Militarna”, Festiwal 
Muzyki  Oratoryjnej  „Musica  Sacromontana”  oraz 
Ogólnopolski  Bieg  im.  Błogosławionego  Edmunda 
Bojanowskiego.

Dla  wygody  mieszkańców  systematyczne 
dokonywano  modernizacji  oraz  budowy  dróg  i 
chodników  w  gminie  Piaski.  Przebudowę  rynku 
zainicjowano  przeniesieniem  targowiska  oraz 
wyposażeniem go  w stoiska.  Powstały nowe  miejsca 
parkingowe,  chodniki  wyłożono  kostką  brukową. 
Planowane  jest  przeniesienie  przystanku 
autobusowego. Na nowo zaaranżowana zostanie zieleń. 
Powstanie  również  fontanna  i  ławeczki.  W  wielu 
miejscowościach  powstała  nowa  nawierzchnia  dróg 
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oraz dokonano modernizacji chodników. Wymieniono 
najbardziej  zniszczone  przystanki  autobusowe. 
Prowadzono  również  wiele  drobnych  inwestycji  - 
zamontowano fotoradar, udrażniano rowy, na bieżąco 
prowadzona  była  wycinka  drzew  i  krzewów  dla 
poprawy widoczności na drodze. 

Jednak  najważniejsza  jest  inwestycja  w 
młodzież.  Dzięki  projektowi  Akademia  Równych 
Szans zrealizowano ponad 11 tysięcy godzin zajęć, na 
których  młodzież  mogła  rozwijać  swoje  pasje. 
Doposażono  w  komputery  i  sprzęt  multimedialny 
szkoły  oraz  biblioteki.  Zorganizowane  zostały 
bezpłatne  zajęcia  na  basenie  oraz  lekcje  języka 
angielskiego dla najmłodszych, pozyskano 74,5 tys. zł 
na  realizację  projektu  polegającego  na  nauczaniu 
poprzez Interenet „E-belfer”.

Dbając  o  przyszłość  i  dalszy rozwój  gminy 
wynegocjowano  dogodne  położenie  obwodnic  dróg 
krajowych  i  wojewódzkich.  Przygotowano  strefy 
mieszkaniowe  w  Piaskach  i  Bodzewie.  Z  myślą  o 
przyszłości  gmina  planuje  kolejne  działania. 
Powstanie  nowe  przedszkole,  place  zabaw  i  boiska 
sportowe. Nadal będą trwały prace nad modernizacją 
dróg i chodników oraz utwardzaniem dróg polnych.  

26 października o godz. 13.00 XLVIII Sesja 
Rady  Gminy  Piaski.  W  programie  m.  in. 
sprawozdanie  Przewodniczącej  Rady  Gminy  z 
działalności  Rady  V  kadencji,  sprawozdanie  Wójta 
Gminy -  podsumowanie  mijającej  kadencji  oraz  19 
uchwał.  Jest  to  ostatnie  robocze  spotkanie  radnych 
Rady Gminy Piaski,  ostatnie  - uroczyste  nastąpi  11 
listopada. 

Zmiana organizacji ruchu na Wszystkich 
Świętych

Urząd  Gminy  Piaski  oraz  Komenda 
Powiatowa Policji w Gostyniu informują

W związku z zbliżającym się Dniem Wszystkich 
Świętych, wzmożonym natężeniem ruchu drogowego w 
tym  okresie  oraz  doświadczeniem  z  ubiegłych  lat, 
wzorem  z  zeszłego  roku  w  rejonie  cmentarza  w 
Strzelcach Wielkich w celu ułatwienia dojazdu na groby 
bliskich  oraz  udrożnienia  dróg  wprowadza  się  zmianę 
organizacji  ruchu  drogowego.  Zmiana  dotyczy  drogi 
gminnej  prowadzącej  od  cmentarza  w  Strzelcach 
Wielkich do m. Grabonóg ( tzw. Huby). 

W okresie od dnia 31.10.09r. godz. 8.00 do dnia 
02.11.09r.  godz.  8.00  na  wymienionej  drodze 
obowiązywać będzie ruch jednokierunkowy w kierunku 

m. Grabonóg. Do cmentarza w Strzelcach Wielkich będzie 
można dojechać od m. Bodzewo lub Strzelce Wielkie. 
Prosimy wszystkich  kierujących  o  dostosowanie  się  do 
zmiany  i  zwrócenie  uwagi  na  ustawione  znaki 
wprowadzające zmianę organizacji ruchu. 

Psy szukają domu
Za darmo w dobre ręce
Poszukujemy  osób,  które  chciałyby  przygarnąć  psa. 
Jeden  z  mieszkańców Piasków  poprosił  nas,  abyśmy 
pomogli  mu  znaleźć  dom  dla  szczeniaków.  Jest  ich 
sześć, mają kilka miesięcy, dobry stan zdrowia i przed 
zimą  szukają  domu.  Wszystkie  to  suczki  z  jednego 
miotu. Jeśli ktoś chciałby za darmo zabrać któregoś z 
piesków proszony jest  o  kontakt  z  właścicielem Tel. 
792328122.  

W  ostatnich  tygodniach  pracownicy  Urzędu 
Gminy  schwytali  błąkające  się  psy.  Dwa  z  nich  to 
matka i  córka - ok. 50 cm, zadbane,  czujne, zdrowe. 
Psy są nieduże jasnobrązowe mieszańce, dość młode, 
spokojne. Kolejny pies to czarny podpalany mieszaniec 
o dłuższej sierści. Pies jest zadbany i dość młody. 
Najmłodsze dwa maluchy to kilkutygodniowe maluchy 
-  wesołe  zdrowe  kundelki  do  ułożenia.  Jeśli  ktoś 
chciałby  zabrać  do  domu,  którego  z  psiaków  lub 
poznaje  zbiegłego  psa  proszony  jest  o  kontakt: 
663087612 

Gminna Komisja Wyborcza

Skład i terminy
Stosownie  do  postanowienia  Nr  12/10  Komisarza 
Wyborczego w Lesznie z dnia 7 października 2010r. w 
sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych 
podaję  skład  osobowy  GMINNEJ  KOMISJI 
WYBORCZEJ  W PIASKACH  wraz  z  pełnionymi w 
niej funkcjami   Aldona Andrzejczak - przewodnicząca 
komisji ,  Justyna  Krzyżostaniak  -  zastępca ,  Sylwia 
Michalewicz - członek , Grzegorz Przybył - członek , 
Joanna Polaszyk  - członek ,  Wioleta  Bryl  -  członek , 
Emilia Pietraszewska - członek .
SIEDZIBĄ  GMINNEJ  KOMISJI  WYBORCZEJ  W 
PIASKACH  JEST  URZĄD  GMINY  PIASLI  UL.  6 
STYCZNIA 1 TEL. 5719030 

26 października 2010r. od godz.8,00 - 15,15 
27 października 2010r. od godz. 8,00 – 24,00 – termin 
ostateczny zgłaszania kandydatów na wójta  
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