
„Żeby zobaczyć cud, 
potrzebne są odpowiednie oczy”

/Jason Evangelu/

Cudownych Świąt Bożego Narodzenia, rodzinnego 
ciepła, Świat dających radość i odpoczynek oraz 

nadzieję na Nowy Rok!
Życzą

Przewodnicza Rady     Wójt Gminy 
Gminy Piaski                 Gminy Piaski

Irena Różalska                  Zenon Norman

Mikołaje w Grabonogu

Prezenty i zabawa dla najmłodszych

12  grudnia  z  inicjatywy Koła  Gospodyń  Wiejskich  w 
Grabonogu odbyło się spotkanie dzieci  z Mikołajem, a 
właściwie  aż  z  dwoma  niecodziennymi  przybyszami. 
Dzieci  w  podziękowaniu  za  prezenty  przygotowały 
piosenki i wiersze. Poniżej zamieszczamy relację z tego 
wydarzenia.  

Choinka 2010

Szelejewska tradycja

19  grudnia  w  Szelejewie  po  raz  kolejny  odbyła  się 
impreza  przygotowana  przez  Radę  Sołecką,  sołtysa 
Szelejewa- Stanisława Zarembę oraz radną Rady Gminy 
w Piaskach  -  Marię  Wesołek  pod  hasłem CHOINKA 
2010. Akcja zapoczątkowana w 2007 roku cieszy się od 
lat dużym powodzeniem wśród lokalnej społeczności. Na 
szelejewskim „ryneczku”  zgromadziło  się  kilkadziesiąt 
osób, by wspólnie stroić choinkę i śpiewać kolędy. Na 
wspólne  kolędowanie  przybyli  również  Wójt  –  Zenon 
Norman, Sekretarz  Gminy – Wiesław Glapka. Dzieci  i 
dorośli  wspólnie  ustroili  bożonarodzeniowe  drzewko, 
które na tę okazję zostało posadzone na głównym placu. 
Nie zabrakło także gwiazdora, który rozdawał słodycze i 
przydzielał  zadania  najmłodszym.  Wśród  atrakcji 
przygotowanych  na  ten  dzień  znalazły  się  przejażdżki 
wozem strażackim, ogródek,  w którym można było  się 
posilić gorącym bigosem i herbatą, a na koniec, po kilku 
godzinach  zabawy,  pokaz  sztucznych  ogni 
przeprowadzony przez strażaków z OSP w Szelejewie.  

Andrzej Konieczny Wolontariuszem Roku
 
Kandydat  Gminy  Piaski  zdobył  tytuł  Wolontariusza 
Roku

Andrzej Konieczny jest jednym z najprężniej działających 
wolontariuszy nie tylko na terenie gminy Piaski, ale całego 
powiatu.  Jego  zaangażowanie  jest  widoczne  na  wielu 
polach – współpracy międzynarodowej, promocji kultury 
regionu,  pomocy  najbardziej  potrzebującym  oraz 
budowania społeczeństwa obywatelskiego.  Jest członkiem 
i aktywnym działaczem wielu stowarzyszeń i organizacji 
pozarządowych  działających  na  naszym  terenie.  Jest 
członkiem  Komisji  Rewizyjnej  Stowarzyszenia 
Miłośników  Muzyki  Świętogórskiej,  członkiem 
Stowarzyszenia  MOST  ,  członkiem  Stowarzyszenia 
DZIECKO  oraz  członkiem  Zarządu  Fundacji  Miejsce 
Moje. Jednak jego postawa nie ogranicza się jedynie do 
biernego  członkostwa.  W  ramach  działalności 
Stowarzyszenia  Dziecko  zorganizował  dla  około  100 
dzieci  z  gminy  Piaski  półkolonie  letnie  , 
współorganizował festiwal Bez Barier na Świętej Górze, 
który był okazja do spotkania i prezentacji dorobku osób 
niepełnosprawnych z  całego  województwa,  wolontariusz 
festynu  w  Bodzewie  „Powitanie  lata”  dla  dzieci, 
mieszkańców wsi oraz podopiecznych Domu Dziecka. W 
ramach swojej działalności w Stowarzyszeniu DZIECKO 
zapoczątkował współpracę z Brukselą organizując wizytę 
studyjną  i  spotkanie  młodzieży  z  Polski  i  Belgii.  W 
ramach  działalności  w  Stowarzyszeniu  Miłośników 
Muzyki Świętogórskiej współorganizator festiwalu Musica 
Sacromontana promującego muzykę klasyczną, lokalnych 
kompozytorów,  cieszącego  się  wielką  sławą  w  całym 
kraju,  „EKO-  FESTYNU”  na  Świętej  Górze,  którego 
celem jest między innymi integracja społeczności lokalnej, 
promocja  ekologii  i  walorów  naszego  regionu 
współorganizował  także  liczne  koncerty  i  spotkania 
kulturalne na Świętej Górze. Wspiera działalność Lokalną 
Grupę  Działania  Gościnna  Wielkopolska  nieodpłatnie 
pracując  przy  ocenie  wniosków  w  ramach  Programu 
Leader „Odnowa Wsi”. Jest również doradca organizacji 
pozarządowych  z  gminy Piaski  i  powiatu  gostyńskiego, 
jako członek Stowarzyszenia MOST organizuje pomoc dla 
dzieci  i  potrzebujących  z terenu gminy Piaski.  Podczas 
uroczystości  wyróżnienie otrzymał drugi  ze zgłoszonych 
kandydatów  -  Grzegorz  Ludwiczak  za  swoją 
wszechstronną pomoc i zaangażowanie w rozwój kultury 
fizycznej w naszej gminie.  
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Spotkanie kombatantów

12  grudnia  2010  roku  w  sali  Gminnego  Ośrodka 
Kultury  w  Piaskach  odbyło  się  spotkanie  Związku 
Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych RP.
Spotkanie  miało  ono  charakter  organizacyjno  - 
sprawozdawczy,  a  poprzedziła  je  Mszą św. w kościele 
parafialnym w Piaskach. Uczestniczyło w nim około 40 
członków  i  rozpoczęło  się  od  odśpiewania  hymny 
narodowego. Przybyli  na nie także zaproszeni goście – 
Wójt  Gminy Piaski  –  Zenon Norman,  Przewodnicząca 
Rady Gminy Piaski – Irena Różalska, Sekretarz Gminy 
Wiesław  Glapka  oraz  Dyrektor  Gminnego  Ośrodka 
Kultury  w  Piaskach  Jan  Nawrot.  Po  części 
organizacyjnej  zebrani  złożyli  sobie  życzenia 
bożonarodzeniowe i podzielili  się opłatkiem. Spotkanie 
uświetnił także koncert Kapeli Ludowej „Malinczoki”. 

VII Turniej Piłki Halowej o Puchar Wójta 
Gminy Piaski

Dnia  13.XII.2010r  w  hali  sportowej  przy  Zespole 
Szkół w Piaskach, odbył się VII Turniej Piłki Nożnej 
Halowej Szkół Podstawowych o Puchar Wójta Gminy 
Piaski p. Zenona Normana. 
W  turnieju  zagrały  reprezentacje  szkół  z  Bodzewa, 
Pogorzeli,  Szelejewa  i  gospodarze  z  Piasków.  Turniej 
uroczyście  otworzyła  pani  Dyrektor  Aldona 
Grześkowiak-Węglarz. Po rozlosowaniu przez kapitanów 
drużyn kolejności spotkań, turniej odbywał się systemem 
„każdy  z  każdym”.  Mecze  trwały  2x7  minut  i  były 
przeprowadzone zgodnie regulaminem XII  WIMS oraz 
przepisami  PZPN.  W  tym  roku  zdecydowanym 
faworytem byli  gospodarze,  którzy nie zawiedli swoich 
kibiców  i  wygrali  turniej.  Na  drugim  miejscu  turniej 
zakończyła drużyna z Pogorzeli, na trzecim z Bodzewa, 
na czwartym z Szelejewa. Wyłoniono także najlepszego 
strzelca zawodów którym okazał się Błażej Danielczak z 
Piasków z 5 bramkami na koncie. Został on nagrodzony 
statuetką  ufundowaną  przez  Radnego  Powiatu 
Gostyńskiego  p.  Krzysztofa  Deutscha.  W  przerwach 
między  meczami  występowały  dziewczęta  ze  szkoły 
podstawowej,  prezentując  układy  taneczne  . 
Organizatorem  turnieju  był  UKS  „SATURN” 
współfinansowany przez  Gminę Piaski  oraz  nauczyciel 
wychowania  fizycznego  p.  Tomasz  Wierzchowski. 
Dodatkową niespodziankę uczestnikom turnieju wraz z 
opiekunami  zrobił  Radny  Powiatu  Gostyńskiego  p. 
Krzysztof Nawrocik , który wręczył drużynom bony do 
wykorzystania  w  pizzerii  „Capri”  w  Piaskach  .  UKS 
„SATURN”  serdecznie  dziękuję  wszystkim  którzy 
wsparli turniej.

Wielopokoleniowe śpiewanie kolęd 

O godzinie  17.00  w  dniu  10  grudnia  2010r.  na  hali 
sportowej  ZS  w  Bodzewie  zgasły  wszystkie  światła, 
blask dawały tylko zapalone świeczki oraz lampki na 
kilkumetrowej choince.
Uroczystość  rozpoczęto  piosenką  „Jest  taki  dzień”  w 
wykonaniu  nauczycielek:  Sylwii  Lekowskiej,  Jolanty 
Pawlaczyk,  Katarzyny  Kaniewskiej  –  Skowronek  oraz 
dyrektora Zbigniewa Jakubowskiego. Do stołów nakrytych 
białymi  obrusami  zasiedli:  dziadkowie,  rodzice  oraz 
przedszkolacy  i  uczniowie  klas  I  i  II.  Na  początku 
przedstawiona  została  tradycja  powstania  kolęd,  jej 
korzenie. Następnie rodziny mogły zaprezentować swoją 
ulubioną kolędę śpiewając ją publicznie, ułatwieniem było 
wyświetlanie słów na telebimie. Dziadkowie, rodzice oraz 
dzieci  byli  bardzo  chętni  do  wspólnego  kolędowania. 
Kolejnym  punktem,  imprezy  było  robienie  ozdób 
choinkowych  z  papieru.  Zaangażowani  zostali  wszyscy. 
Każdy  miał  przydzielone  zadanie  w  obrębie  swojej 
rodziny.  Robiono:  koszyczki,  łańcuchy,  wycinano 
gwiazdy, choinki, pawie oczka. Własnoręcznie wykonane 
ozdoby zawieszono na kilkumetrowej choince,  na której 
zaświecone były różnokolorowe lampki. Pan woźny stanął 
na drabinie i założył piękną gwiazdę na czubku. Choinka 
prezentowała  się  wspaniale  przypominała  tę,  którą 
stawiano kiedyś  w domach, była  bez  sztucznych ozdób, 
bombek. Podczas ciężkiej pracy wszyscy mogli częstować 
się  piernikami,  które  zrobiły  dzieci  z  kl.  I,  II  oraz 
przedszkolacy.  Pan  Jan  Żalik  opowiedział  jak  kiedyś 
wyglądały  przygotowania  do  wieczerzy  wigilijnej,  jak 
ozdabiano dom, ubierano choinkę, ile i jakie potrawy były 
na  stole,  jedynym  nieodłącznym  elementem  był  i  jest 
Gwiazdor, który przynosi prezenty. Z przykrością należy 
stwierdzić,  że  wiele  tradycji  zanika.  Należy  dodać,  że 
dziewczyny z  gimnazjum swoim śpiewem przypominały 
zapomniane często już kolędy i pastorałki,  przy których 
każdy mógł pozwolić sobie na chwilę refleksji i zadumy. 
Podczas  świąt  składamy  sobie  życzenia,  chcemy,  aby 
spełniły się nasze marzenia, nawet te najskrytsze. Zgodnie 
z tradycją  i  teraz każdy mógł na bombce zapisać swoje 
marzenia,  które  chciałby  ,  aby  spełniły  się  w 
nadchodzącym  roku.  Dzieci,  rodzice  oraz  dziadkowie 
zadanie  to  wykonywali  na  osobnych  bombkach,  każde 
pokolenie  również  miało  swoją  choinkę,  na  której  je 
zawieszono.  Dziadkowie  prosili  o  zdrowie,  rodzice  o 
zdrowie i wczasy zagraniczne, nawet samochód, natomiast 
dzieci tylko o zabawki wszelkiego rodzaju. Nie zabrakło 
również wieczerzy wigilijnej. Na stole znalazł się barszcz 
czerwony, kapusta z grzybami oraz chleb. 
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