
Nakład 650 egz., redagują: Edyta Głombek, Sławomir Kowalski, Grzegorz Wanot(strona internetowa:  www.piasek.one.pl; e-mail: wiescizpiosku@gmail.com) 

 

> Rozpoczęliśmy realizację programu „Apetyt na zdrowie”. Na zebraniu rodziców 

koordynator programu Anna Granatyr-Spychała w formie krótkiej prelekcji przedstawiła 

główne założenia tej akcji oraz zachęcała rodziców do aktywnego uczestnictwa. Przeprowa-

dziliśmy akcję Sok marchewkowy pożywny i zdrowy, w trakcie której każdy uczeń mógł wziąć 

udział w degustacji wyciskanego soku marchewkowego 

Ostatnio wzbogaciliśmy się o nową sokowirówkę. Wygrali ją dla szkoły uczniowie: Oskar 
Psik oraz Filip Zoń biorąc udział w konkursie kulinarnym „Mała Chochla 2013”, a 

ufundowana została przez Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji Dzieci i Młodzieży „Omnibus”. 

Po raz drugi zorganizowaliśmy akcję Podziel się jabłkiem. Mimo, że udział w akcjach był 

dobrowolny, duża grupa nauczycieli zaangażowała się w projekty prozdrowotne. Aktywnie 

wspierały organizatorów panie kucharki wraz z intendentką. 

W minionym tygodniu  klasy drugie (wych. A. Skapczyk oraz A. Tużnik) uczestniczyły w 

wycieczce do Pokazowej Zagrody Żubrów w Pszczynie. Drugoklasiści wrócili bardzo 

zadowoleni i bogaci w ogrom wiedzy przyrodniczej, która tam otrzymali. Pogoda również 

dopisała drugoklasistom. W klasie IIIb (wych. B. Skrzypiec) zrealizowano projekt 

„Pocztówka z wakacji”. Uczniowie wykonali wspaniałe prace, dla których inspiracją były 

pocztówki przysłane z różnych miejsc wakacyjnego wypoczynku.  

W sporcie też sporo się dzieje. Zakończyła się jesienna runda czwartków lekkoatletycznych i 

mamy wiele sukcesów. Czwartki Lekkoatletyczne to zawody, które odbywają się cyklicznie 

jesienią i wiosną w czwartki na stadionie w Pszczynie. Biorą w niej udział uczniowie, którzy 

reprezentują szkołę w różnych dyscyplinach lekkoatletycznych. Nauczyciele wf Jadwiga 

Mazurczyk oraz Elżbieta Sobiech przygotowują dzieci do zawodów, organizują wyjazdy, 

sprawują opiekę nad zawodnikami, często też sędziują.  

Oto wyniki kolejnych czwartków: 

12 września 2013 r.: Nasi uczniowie stawili się bardzo licznie: było aż 35 zawodników z klas 

IV-VI. Najlepsze wyniki osiągnęli: 

Julia Malcher - I miejsce w skoku w dal i II miejsce w biegu na 60 m; 

Bernadeta Spyra - I miejsce w rzucie piłeczką palantową; 

Karolina Śleziona -  II miejsce w skoku w dal;  

Kolarczyk Marta - III miejsce w biegu na 300 m.;  

Kamil Miłoś - I miejsce w rzucie piłeczka palantową i II m. w biegu na 1000.  

19 września: 30 uczniów naszej szkoły uczestniczyło w kolejnym czwartku lekkoatletycznym. 

Najlepsze wyniki osiągnęli:  

Julia Malcher (kl. 6.) – II miejsce w skoku w dal i II miejsce w biegu na 60 m;   

Bernadeta Spyra (kl. 6.) – III miejsce w rzucie piłeczką palantową;  

Natalia Palica (kl. 6.) - I miejsce w rzucie piłeczka palantową;  

Monika Goldman (kl. 6.) - III miejsce w biegu na 600 m.;  

Oliwia Śliwka (kl. 5.) - II miejsce w biegu na 300 m.;  

Kolarczyk Marta (kl. 5.) – III miejsce w biegu na 300 m.;  

Nosek Agnieszka (kl. 5.) – II miejsce w skoku w dal;  

Kamil Miłoś (kl.4) – II miejsce w rzucie piłeczka palantową i II m. w biegu na 300 m. 
Zapraszamy do odwiedzania naszej strony internetowej zszszszsp10.pless.plp10.pless.plp10.pless.plp10.pless.pl,  
gdzie na bieżąco możecie przeczytać najnowsze wieści ze szkoły. 

B. Skrzypiec 

                                             NR 15/ 260  z  29 września 2013 r.                                 cena dowolna 

 

KS Czarni w klasie B 

Drużyna Czarnych Piasek w tym 
sezonie wystartowała w Klasie B.  
Od sierpnia toczą się rozgrywki o 
zwycięstwo w tyskiej Grupie B i jak 
do tej pory nasi piłkarze plasują się 
na szóstym miejscu. 
Drużyna z Piasku, której trenerem 
został Tomasz Malcharek do tej pory 
raz wygrała, raz przegrała i dwa razy 
zremisowała, zdobywając 6 bramek, 
tracąc 5. 
Kadrę KS Czarni w rozgrywkach 
ligowych tworzą: 
Mateusz Małek; Łukasz Kania 
(bramkarze); Paweł Gamża; Wiktor 
Łaba; Tomasz Malcharek; Piotr 
Masny; Damian Wagstyl; Krystian 
Węgierek; Sławomir Witek; Mariusz 
Buras (obrońcy); Adam Ćwierz; 
Wojciech Ćwierz; Tymoteusz 
Grygierzec; Bartosz Jabłoński; Patryk 
Kułagowski; Dawid Pęszor; Michał 
Rypiach; Piotr Pękała (pomocnicy); 
Szymon Skwarek; Janusz Zdunek 
(napastnicy) 
 
Zarząd Czarnych Piasek serdecznie 
zaprasza i pragnie zachęcić do 
wsparcia drużyny,. Każda, nawet 
najmniejsza pomoc finansowa pozwoli 
na funkcjonowanie klubu i drużyny 
opartej na zawodnikach z naszej 
miejscowości. 

 

 
BUDŻET OBYWATELSKI 

Szanowni Państwo! 
W tym roku po raz pierwszy uruchamiamy w naszej 
gminie Budżet Obywatelski, realne narzędzie 
oddziaływania mieszkańców na wygląd miasta. 
Swoją aktywnością mieszkańcy Pszczyny będą 
mogli zdecydować i udowodnić, że chcą i potrafią 
wpływać na jakość życia w swoim najbliższym 
otoczeniu. Czekamy na Państwa propozycje. 
Wszystkie wnioski zostaną szczegółowo 
przeanalizowane. Które pomysły okażą się 
zdaniem pszczynian najważniejsze? O tym 
zadecyduje głosowanie.  
Zachęcam do aktywnego udziału w zmienianiu 
swojego najbliższego otoczenia, bo Budżet 
Obywatelski to „Twój pomysł, ale wspólne 
działanie.” 

Dariusz Skrobol - Burmistrz Pszczyny 
Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie: 
www.obywatelski.pszczyna.pl 
 
Przypominamy… 
30.09.2013 – zbiórka odpadów 

wielkogabarytowych, w poniedziałek posesje 

na wschód od Alei Dębowej 

 
Wieści ze szkoły 

W szkole czas płynie bardzo szybko. Za nami 

już  miesiąc nauki. I ciągle coś się dzieje. 10 

września nauczyciele pracowali na konferencji 

rady pedagogicznej. 11 września rodzice 

licznie uczestniczyli w zebraniu ogólnym oraz 

w pierwszym w tym roku spotkaniu z 

nauczycielami. Rodzice czwartoklasistów 

mieli okazję poznać wychowawców swoich 

pociech – Joannę Kuklę  (wych. klasy IVa) 

oraz  Katarzynę Zioło (wych. klasy IVb).  

 


