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Wieści ze szkoły 

2 września rozpoczęliśmy rok szkolny 2013/2014. Był to dzień pełen 
wrażeń. Zwłaszcza dla najmłodszych uczniów, tegorocznych 
pierwszoklasistów, którzy rozpoczynają edukację w szkole podstawowej. 
Jak co roku, przybyli na uroczystą akademię wraz z rodzicami oraz 
z rogami obfitości (po naszemu z „tytami”). Uroczyście przywitali ich 
drugoklasiści, którzy pod kierunkiem wychowawczyń – Aleksandry 
Skapczyk i Agnieszki Tużnik oraz przy akompaniamencie Kariny 
Głowackiej-Bieszczad przygotowali program słowno –muzyczny.  
We wrześniu 2013 roku rozpoczęło naukę w Szkole Podstawowej  nr 10 
w Piasku  267 uczniów: 145 dziewcząt oraz 122 chłopców. Edukację 
w klasach pierwszych rozpoczęło 48 dzieci: 26 dziewczynek oraz 22 
chłopców. Wychowawstwo w klasach pierwszych objęły nauczycielki 
edukacji wczesnoszkolnej: p. Ewa Janeczek oraz p. Beata Goleń-
Świgoń. 
Do przedszkola zawitało 143 przedszkolaków w tym 77 chłopców oraz 66 
dziewczynek. 
Co nowego z nowym rokiem szkolnym? Otrzymaliśmy nowy sprzęt do 
pracowni komputerowej (14 komputerów z nowym oprogramowaniem). 
Nauczyciele już w sierpniu wzięli udział w szkoleniu w odnowionej 
pracowni komputerowej, które przeprowadziła Karolina Zioło – 
nauczyciel informatyki.   
Czeka nas wszystkich (uczniów i nauczycieli) kolejny rok wytężonej pracy, 
ale też wiele chwil radości i satysfakcji z wykonanych zadań, sukcesów 
uczniów oraz rozwiązanych problemów. Bądźcie z nami. Odwiedzajcie 
naszą stronę internetową zsp10.pless.pl, gdzie na bieżąco możecie 
przeczytać najnowsze wieści ze szkoły. 

B. Skrzypiec 

 
Zawiadomienie Burmistrza Pszczyny(wyciąg) 

Burmistrz Pszczyny zawiadamia, iż na wniosek PIK SP. z o.o. w Pszczynie zostało 
wszczęte postępowanie administracyjne dotyczące wydania decyzji o 
uwarunkowaniach środowiskowych dla inwestycji pod nazwą „Kanalizacja sanitarna 
dla miejscowości Piasek – gmina Pszczyna”.  
W związku z powyższym Burmistrz informuje o możliwości zapoznania się z treścią 
wniosku w/w przedsięwzięcia oraz przysługującym stronom prawie do czynnego 
udziału w postępowaniu.  
Dokumenty znajdują się do wglądu w siedzibie UM Pszczyna, Referat Ochrony 
Środowiska, pokój 204 w godzinach pracy Urzędu 
Pełna treść zawiadomienia na naszej stronie internetowej. 
 

 

                                             NR 14/ 259  z  15 września 2013 r.                                 cena dowolna 

 

 

BIBLIOTEKA ZAPRASZA 

Miejsko Powiatowa Biblioteka Publiczna 
w Piasku zaprasza miłośników poezji na 
spotkanie autorskie z Edytą Hanslik z 
domu Filec. Spotkanie odbędzie się dnia 
26 września 2013r. o godzinie 17.00. 
Edyta Hasnlik jest rodowitą mieszkanką 
Piasku i pracuje w szpitalu na oddziale 
intensywnej terapii w Pszczynie.  
Już od najmłodszych lat zaprzyjaźniła 
się z poezją, a ból i cierpienie z jakimi 
styka się na co dzień Pani Edyta  
w swojej pracy, stają się dla niej dalszą 
inspiracją do pisania wierszy. 
Romantyczka i optymistka do tej pory 
wydała dwa tomiki –„ Romantyczno-
optymistycznie. Moje wiersze” oraz 
„Nieziemsko” 
Wstęp wolny, serdecznie zapraszam 

Halina Kędzior 
Przypominamy… 

15.09.2013 –mija  termin zapłaty 

podatku od nieruchomości, 

17.09.13 o godz. 17.00– spotkanie 

rekrutacyjne do projektu „Moje 

kompetencje – moja satysfakcja” w ZSP 

w Piasku, 

27.09.2013 i 30.09.2013 – zbiórka 

odpadów wielkogabarytowych, w piątek 

posesje na zachód od Alei Dębowej + 

Aleja Dębowa, w poniedziałek posesje 

na wschód od Alei Dębowej 

 

 
Aktywne poszukiwanie pracy 

 - wsparcie dla mieszkańców sołectwa Piasek 
Stowarzyszenie LGD „Ziemia Pszczyńska" 

serdecznie zaprasza do udziału w Projekcie: 

„Aktywne poszukiwanie pracy - wsparcie 

dla mieszkańców sołectwa Piasek" . 
Projekt realizowany jest w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.5 

Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach 

wiejskich. 

Obecnie rozpoczyna się rekrutacja 

uczestników, która potrwa do 24.09.2013r. 

Terminy dyżurów koordynatora projektu: 

Sołtysówka, 17,19,23,24 września w godzinach 

od 16.30 do 18.30. 

Monika Berzowska –  

e.mail: projektpiasek@wp.pl, tel. 507 335 116 

Głównym celem projektu jest podniesienie 

poziomu wiedzy i praktycznych umiejętności z 

zakresu porozumiewania się w języku 

angielskim oraz wykreowanie pozytywnego 

obrazu własnej osoby poprzez realizację 

szkoleń i doradztwa na terenie sołectwa Piasek. 

W projekcie mogą wziąć udział osoby 

BEZROBOTNE oraz NIEAKTYWNE 

ZAWODOWO, zamieszkujące teren sołectwa 

gminy Pszczyna -  Piasek. 

Udział w Projekcie jest BEZPŁATNY! 
 W ramach projektu zrealizowane zostaną: 

- Konsultacje indywidualne z doradcą 

zawodowym 

- Szkolenie „Trening efektywnego uczenia się i 

zapamiętywania” 

- Szkolenie „Aktywni na rynku" 

- Kurs języka angielskiego (st. podstawowy) 

Więcej informacji na naszej stronie 

internetowej i na plakatach. 


