
Niech żyje bal

Już dziś zarezerwuj bilet na noc sylwestrową

Gminny Ośrodek Kultury zaprasza na Bal Sylwestrowy. 
Gwarantujemy  doskonałą  zabawę  z  zespołem  Eger, 
wyśmienitą i sytą kuchnię oraz pieknie przystrojoną salę. 
Bilety do nabycia w GOK Piaski do dnia 15 grudnia. Nr 
telefonu: 65 57 19 071 

Rusza Orkiestra

Pierwsze spotkanie

Osoby  chętne  do  pracy  w  charakterze 
WOLONTARIUSZY  19  Finału  WOŚP  prosimy  o 
przyjście na spotkanie, które odbędzie się we WTOREK 
23  listopada  2010  r.  godz.  17.00  w  sali  Gminnego 
Ośrodka Kultury w Piaskach. Przynieście ze sobą druki z 
nr  PESEL oraz  zgodą  rodziców.  Druki  do  odbioru  w 
GOK Piaski.  Nie  przynoście  zdjęć  –  będą  robione  na 
miejscu.
              Mikołajkowy Turniej Kopa

Zapraszamy miłośników kart

Gminny  Ośrodek  Kultury  w  Piaskach  zaprasza 
serdecznie na 2 Mikołajkowy Turniej Kopa Sportowego. 
Turniej  rozegrany  zostanie  10  grudnia  w  sali 
widowiskowej GOK. Zapisy do Turnieju od godz.18.15. 
Rozpoczęcie rozgrywek o godz. 19-tej 

Pierniki z Bodzewa

W dniu 8  grudnia  2010r.  przedszkolacy,  uczniowie 
klasy I i klasy II wraz z rodzicami piekli pierniki w 
ZS w Bodzewie.

Wychowawczynie Sylwia Lekowska, Jolanta Pawlaczyk 
oraz Katarzyna Kaniewska – Skowronek zorganizowały 
tę  imprezę,  ponieważ  chcą  aby  dzieci  kultywowały 
tradycje  związane  z  Świętami  Bożego  Narodzenia. 
Rodzice przygotowali ciasto. Uczniowie ubrali fartuszki, 
podciągnęli rękawy, wyjęli wałki, foremki i zabrali się do 
pracy. Wykrawali gwiazdki, choinki, serduszka, a nawet 
tworzyli  własne kompozycje.  Pierniki  pieczone były w 
przenośnych piekarnikach, jednak niezbędna była pomoc 
państwa Grzesiaków, którzy zabrali  część wykrojonych 
pierników  i  upiekli  w  piecu  chlebowym  w  swojej 

piekarni. Największą frajdę i tak sprawiło lukrowanie oraz 
ozdabianie upieczonych pierników. Wszyscy świetnie się 
bawili,  a  dodatkowo  integrowali  się  podczas 
przygotowywania słodkości na święta zgodnie z tradycją.  

Mikołaj 2010

Mimo  śnieżnej  zimy  w  Zespole  Szkół  Rolniczych  w 
Grabonogu bardzo ciepło.

Jest  tak  za  sprawą  młodzieży,  która  wraz  z 
wychowawcami  przygotowała  paczki  dla  najuboższych 
dzieci  z  gminy  Piaski.  W  ramach  prowadzonej  akcji 
uczniowie  i  nauczyciele  ZSR  w  Grabonogu  objęli 
patronatem  35  dzieci  i  przygotowali  dla  nich  wielkie 
świąteczne  paczki  pod  choinkę.  Prezenty zostały ładnie 
zapakowane,  a  efekty  akcji  przerosły  oczekiwania 
organizatora – Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 
Gostyniu  i  wspierających  akcję  w  gminie  Piaski: 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,  Stowarzyszenia 
Osób  Niepełnosprawnych  Umysłowo  „Nie  Sami”  oraz 
Stowarzyszenia „Dziecko”. Szkola pozyskała też sponsora 
akcji  –  Przedsiębiorstwo  Budownictwa  Ogólnego 
Dudkowiak  z  Leszna.  W  uznaniu  dla  młodych  ludzi, 
którzy udowodnili, że są wrażliwi na problemy innych i że 
mają wielkie serca, PCPR w Gostyniu nadało Zespołowi 
Szkół  Rolniczych  w  Grabonogu  honorowy  tytuł 
„MIKOŁAJ  2010”  za  przeprowadzenie  akcji 
charytatywnej  i  przygotowanie  paczek  świątecznych  dla 
dzieci  z  najuboższych  rodzin  gminy  Piaski. 
Podziękowania  trafiły  też  do  GOPS  w Piaskach,  który 
zajął  się  przekazaniem  paczek  potrzebującym  oraz  do 
nauczycieli  koordynujących  akcję. Dzięki  organizowanej 
od  trzech  lat  na  terenie  gminy Piaski  akcji  „Mikołaje” 
paczki dostaną dzieci, które bez daru serca społeczności 
szkolnej  ZSR,  nie  dostałyby  żadnego  prezentu.  Akcja 
została  przygotowana  w  ten  sposób,  że  paczki  wręczą 
rodzice, co będzie dodatkowo miało bardzo ważny wymiar 
integracyjno – wychowawczy.  

Warsztaty 

W dniu 3 grudnia 2010 r. uczniowie trzeciej i drugiej 
klasy  gimnazjum  uczestniczyli  w  warsztatach 
edukacyjnych pt. „Powstanie Wielkopolskie w pamięci 
młodego pokolenia”

W  dniu  3  grudnia  2010  r.  uczniowie  trzeciej  i  drugiej 
klasy  gimnazjum  uczestniczyli  w  warsztatach 
edukacyjnych  pt.  „Powstanie  Wielkopolskie  w  pamięci 
młodego pokolenia” zorganizowanych przez Zespół Szkół 
Zawodowych  w  Gostyniu.  W  ramach  warsztatów 
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uczestnicy  podjęli  ćwiczenia  mające  na  celu 
zainspirowanie  młodzieży  do  poznania  prawdy  o 
wydarzeniach  dotyczących  Powstania  Wielkopolskiego 
ze  szczególnym  uwzględnieniem  historii  regionalnej. 
Uczniowie  podzieleni  byli  na  pięć  grup.  Każda  grupa 
wywiązała  się  z  powierzonych  zadań,  wykazując  się 
umiejętnościami wyszukiwania potrzebnych informacji w 
źródłach  historycznych  oraz  opracowaniach 
regionalnych.  Spotkanie  to  dostarczyło  uczniom wielu 
nowych doświadczeń. Pozwoliło również na wyrobienie 
u  każdego  uczestnika  odpowiedniego  stosunku  do 
wydarzeń historycznych. 

Zbiórka żywności

Podzielmy  się  z  potrzebującymi,  liczy  się  nawet 
skromny gest.

Zbliżają się święta Bożego Narodzenia. Z tej okazji, jak 
co  roku  Stowarzyszenie  MOST  organizuje  zbiórkę 
żywności.  W  dniach  8  -  19  grudnia  w  sklepach  na 
terenie gminy Piaski, które przyłączą się do naszej akcji, 
zostaną  wyłożone  oznakowane  kartony  na  produkty 
żywnościowe,  szczególnie  produkty  suche  -  makaron, 
kasza,  ryż,  słodycze,  oleje  i  inne  trwałe  produkty 
żywnościowe, które zostaną podzielone na paczki i trafią 
przed świętami do kilkunastu najbardziej potrzebujących 
rodzin  wytypowanych przez  Gminny Ośrodek  Pomocy 
Społecznej. "Organizując zbiórkę żywności, jak co roku 
liczymy  na  hojność  naszych  mieszkańców,  mamy 
nadzieję,  że  w  tym  szczególnym  czasie  będziemy 
pamiętać  o  potrzebujących"  -  komentuje  prezes 
Stowarzyszenia MOST - Sebastian Nowak. 

II sesja Rady Gminy

6 grudnia 2010r. o godz.1300 w Gminnym Ośrodku 
Kultury  odbyła  się  II  sesja  Rady  Gminy  Piaski. 
Najważniejszym  punktem  tej  sesji  było  uroczyste 
ślubowanie  Wójta  Gminy  Piaski  Pana  Zenona 
Normana. 

Przewodnicząca Rady Gminy odczytała rotę ślubowania, 
która brzmi: Obejmując urząd Wójta Gminy uroczyście 
ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi 
urząd  sprawować  będę  tylko  dla  dobra  publicznego  i 
pomyślności  mieszkańców  gminy.  Wójt  Gminy  Pan 
Zenon  Norman  złożył  ślubowanie  słowami  „Ślubuję- 
Taki  mi dopomóż  Bóg”.  W  tym momencie  delegacja 
dyrektorów zespołów szkół złożyła na ręce Pana Wójta i 
Przewodniczącej  Rady  Gminy  kwiaty.  Pani  Aldona 
Grześkowiak  –  Węglarz,  w  imieniu  wszystkich 

dyrektorów,  dyrektora  Gminnego  Ośrodka  Kultury  w 
Piaskach, jak i w imieniu Kierownika Zespołu Szkół Pana 
Andrzeja Koniecznego złożyła gratulacje , podziękowała 
za dotychczasową współpracę, życzyła dobrej współpracy 
i wszystkiego najlepszego w tej kadencji.  Dokonano także 
wyboru składów osobowych stałych komisji Rady Gminy 
Piaski i ustalono zakres ich działania.  Przewodniczącym 
komisji budżetu, działalności gospodarczej i handlu został 
p.  Wiesław  Woźniak,  zastępcą  p.  Jan  Żalik.  
Przewodniczącym  komisji  oświaty,  kultury,  ochrony 
zdrowia,  opieki  społecznej,  sportu  i  turystyki  został  p. 
Stefan  Śląski,  zastępcą  p.  Helena  Sikora.  
Przewodniczącym  komisji  rolnictwa,  budownictwa, 
gospodarki  komunalnej  i  ochrony  środowiska  został  p. 
Zenon  Zawieja,  zastępca  p.  Jan  Kędzia. W  następnym 
punkcie  obrad  Rada  Gminy wybrała  Przewodniczącego 
Komisji  Rewizyjnej.  W  wyniku  głosowania 
Przewodniczącym  Komisji  Rewizyjnej  został  Pan  Jan 
Kędzia, na którego głosowało 15 radnych „za”. Zastępcą 
Przewodniczącego  Komisji  Rewizyjnej  został  Pan  Piotr 
Matuszewski  a  członkiem  tej  komisji  Pani  Helena 
Sikora. Pan Krzysztof Deutsch Wiceprzewodniczący Rady 
Powiatu złożył Panu Wójtowi i radnym gratulacje wyboru 
na  VI  kadencję  i  życzył  wszystkim oraz  sobie  owocnej 
współpracy. 

Dzień Seniora w Szelejewie

24  listopada  w  Szelejewie  odbył  się  corocznie 
organizowany  przez  tamtejszy  Związek  Emerytów 
Rencistów i Inwalidów – Dzień Seniora.

Uczestniczyło  w nim około  70  osób,  w tym zaproszeni 
goście – Wójt Gminy Piaski – Zenon Norman, Sekretarz 
Gminy - Wiesław Glapka, Stefan Śląski – nowo wybrany 
radny Rady Gminy Piaski  oraz  Bogdan  Minta  -  Prezes 
Hodowli Roślin w Szelejewie. Spotkanie było okazją do 
złożenia gratulacji  i  życzeń Wójtowi i  Radnemu Gminy 
Piaski  z  okazji  wyboru  na  kolejną  kadencję. 
Przewodnicząca  Koła  -  Helena  Kasperek  przedstawiła 
zebranym sprawozdanie  z  działalności  i  złożyła  na ręce 
władz samorządowych pismo z prośbą o przejęcie  przez 
Gminę  Piaski  budynku  należącego  do  zakładu  w 
Szelejewie  na  potrzeby  emerytów.  Spotkanie  uświetnił 
Zespół Ludowy Malińczoki, a całość zakończyła zabawa 
andrzejkowa. 

Więcej informacji:

www.piaski-wlkp.pl
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