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Wieści ze szkoły 

Wydarzenia… 

Trzecioklasiści (wych. B. Skrzypiec) uczestniczyli w warsztatach regionalnych w Kaniówce. Uczniowie 

samodzielnie kisili kapustę tradycyjnymi sposobami. Spotkanie zorganizowane zostało przez panią Barbarę 

Psik przy współpracy Katarzyny Kapias i Ewy Kłoski. Mamy przygotowały nam niezwykłą lekcję 

regionalną, a pani Helena Fuchs swoją opowieścią i prezentacją ją bardzo wzbogaciła. Katechetka B. Pyclik 

przeprowadzała Przerwę na dziesiątkę. Każdą przerwę o godzinie11.30 w miesiącu październiku chętni 

uczniowie  odmawiali dziesiątkę różańca. Modlili się w różnych intencjach, za naszą Ojczyznę, nasze 

rodziny, nauczycieli, kapłanów i nas samych. 

Spotkania z …. 

Uczniowie klasy IIIa (wych. K. Głowacka-Bieszczad) oraz IIIb (wych. B. Skrzypiec) wzięli udział w 

spotkaniu z pisarką Elżbietą Bednarczyk w Bibliotece Publicznej w Piasku. Uczniowie klasy IIb wzięli 

udział w spotkaniu z dietetykiem, które zorganizowała wych. A. Tużnik. 

Konkursy… 

Listopad to czas konkursów. Rozstrzygnięto właśnie konkurs różańcowy zorganizowany przez katechetkę p. 

Barbarę Pyclik „Przedstawiam plastycznie wybraną tajemnicę różańca”.  Przyznano wyróżnienia w dwóch 

kategoriach wiekowych. I tak w klasach I-III pierwsze miejsce zajęła Maja Waląg (kl. Ib), II miejsce 

Dominika Warkocz (kl. Ib), III miejsce Dominik Chojecki z klasy IIb. Wyróżnienia zdobyły uczennice 

klasy trzeciej Ola Nycz oraz Julia Kędzior. W kategorii klas starszych I miejsce zajęła Ewa Luranc (kl. 

IVa), II miejsce  Błażej Kokot (IVa) i III miejsce Maja Bilek (kl. IVb). Wyróżnienie otrzymała Zuzanna 

Kobiela z klasy Va, Sandra Pawełek z klasy Vb oraz Joanna Ryba z klasy VB. Za nami także I etap 

konkursu biblijnego. I miejsce zajęła Hania Loska (klasa Va), II miejsce Marek Mianowski (klasa VIa), a 

III miejsce zajęła Iza Zemła (klasa VB). 

Trwa szkolny konkurs plastyczny „Apetyt na zdrowie” (odp. naucz. Ewa Janeczek oraz J. Kukla) oraz 

konkursy związane z obchodami Roku Juliana Tuwima na etapie szkolnym i międzyszkolnym (odp. 

Karolina Zioło oraz Kat. Zioło, B. Szymura-Trębacz i J. Kukla ). Uczniowie mogą wykazać się 

uzdolnieniami plastycznymi, pomysłowością i wiedzą na temat wierszy poety. Ucieszy nas bardzo aktywny 

udział uczniów w proponowanych konkursach. 

Czas zadumy… 

W okresie poprzedzającym uroczystość Wszystkich Świętych oraz tuż po nim wiele klas wraz ze swoimi 

wychowawcami udało się na lokalny cmentarz. To czas refleksji i zadumy, czas modlitwy za zmarłych, ale 

także lekcja w terenie, podczas której dzieci uczą się, jak zachowywać się w miejscach publicznych,  uczą 

się godnego i kulturalnego zachowania  się w tych miejscach pamięci. 

Wieści z przedszkola 

Przy sprzyjającej słonecznej październikowej pogodzie przedszkolaki odwiedziły owieczki państwa Helios. 

Dzieci mogły dotknąć i pogłaskać te piękne zwierzęta, a przy okazji dowiedzieć, się czym się żywią i poznać 

naturalne środowisko ich życia. 11 października  w przedszkolu było Święto Ziemniaka.  Temat ziemniaków 

towarzyszył dzieciom cały dzień. W przedszkolu panował  wtedy  król Kartofel. Było też pieczenie 

ziemniaków. Tutaj niezastąpiony okazał się ponownie konserwator p. Janusz Kania. Zorganizowano też 

konkurs plastyczny„Bezpieczna droga”. Zostały do niego zaproszone dzieci przedszkolne wraz z rodzicami. 

Wykonano wiele interesujących, często pracochłonnych prac. Konkurs zakończył się rozdaniem dyplomów i 

skromnych upominków. Wszystkim uczestnikom gratulujemy pomysłów.15 października dzieci 

przedszkolne miały okazję być widzami przedstawienia pt. „Bajka o dzielnym Szewczyku”, które odbyło się 

w Pszczynie. 25 października do przedszkola zawitali policjanci pan Krzysztof Biela oraz Wojciech 

Szymura z Komendy Powiatowej Policji w Pszczynie. Przedszkolaki z zaciekawieniem słuchały co ma im 

do przekazania pan policjant. Jedną z niespodzianek było przybycie policyjnego psa Sznupka, który z chęcią 

dał się pogłaskać i przytulić, poczęstował też dzieci cukierkami. Kolejną niespodzianką była możliwość 

zobaczenia radiowozu od środka oraz konkurs przekrzykiwania syren policyjnych. 

B. Skrzypiec 
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KERII ZAPRASZA  
Zapraszamy serdecznie na 

spotkanie biesiadne, które odbędzie 
się w czwartek 14 listopada, o 
godzinie 15.00 w Ośrodku Kultury 
Kaniówka  

Zarząd Koła 

PODZIEKOWANIA 

Szanowni Państwo! 
Mimo olbrzymiego zaangażowania 
naszych mieszkańców nie udało się 
zakwalifikować do budżetu 
obywatelskiego na rok 2014. Zdobyliśmy 
3 miejsce, a na nasz projekt oddało swój 
głos 1419  mieszkańców Gminy 
Pszczyna. Dziękujemy bardzo za 
Państwa poparcie i zaangażowanie! 
Wynik świadczy to tym, że nasz pomysł 
nie jest Państwu obojętny, dlatego 
będziemy chcieli go wprowadzić w życie, 
jeżeli nie od razu to etapami. 
Jeszcze raz serdecznie dziękujemy 

Zarząd OSP Piasek 
 

NOWY PLAC ZABAW 
Teren naszej Szkoły wzbogacił się o nowy 
plac zabaw. Zadbajmy, by nasze dzieci 
mogły długo i bezpiecznie korzystać z 
nowej atrakcji, dlatego ważne jest aby 
przestrzegać obowiązującego w tym  
miejscu regulaminu.  
Na terenie obiektu nie mogą przebywać 
dzieci z opiekunami, jeśli w tym czasie 
odbywają się tam zajęcia dzieci szkolnych 

lub przedszkolnych. 
Plac zabaw jest dla dzieci (elementy 
zabawowe przeznaczone są dla dzieci w 
wieku od 3 do 12 lat), służy zabawie, 
rekreacji i wypoczynkowi. 

 

SPOTKANIE AUTORSKIE W BIBLIOTECE 
Dnia 31 października w Bibliotece odbyło się 
spotkanie autorskie z Elżbietą Bendarczyk – 
obywatelką Polski i Australii. poetką i tancerką.  
W spotkaniu wzięli udział uczniowie, którym 
pisarka czytała swoją książeczkę pt. „Kłótnia w 
tornistrze” - historię o przyborach szkolnych nie 
szanowanych przez swoich właścicieli. Głównym 
przesłaniem jakie autorka chciała skierować do 
dzieci poprzez tę bajkę było zachęcenie do 
szanowania przedmiotów, którymi posługują się 
na co dzień. Między uczniami a gościem wywiązał 
się dialog, autorka chętnie odpowiadała na 
zadawane pytania. W tym samym dniu Pani. 
Bednarczyk spotkała się z dorosłymi, którzy 
wysłuchali jej wierszy o tematyce życia 
duchowego i roli jaką człowiek odgrywa w świecie. 
Ponadto autorka opowiadała o przyrodzie, 
zwyczajach, relacjach międzyludzkich jakie panują 
w Australii. Swoje komentarze popierała pokazem 
zdjęć. Dorośli mieli także okazję zobaczyć 
wykonanie tańca cygańskiego do oryginalnej 
cygańskiej muzyki i stylowego stroju. Poetka 
zachęcała również do prowadzenia zdrowego 
stylu życia. W spotkaniu wzięły udział 64 osoby 
Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękuję. 

Halina Kędzior 
PODATEK  

Uprzejmie informuję, że wpłaty IV 

raty podatku od nieruchomości, 
podatku rolnego i leśnego będą 

przyjmowane  w „Sołtysówce” w 

dniach: 

13 listopad (środa) od 15 00 do  18 00,  

15 listopad (piątek) od 9 00 do  12 00 

Serdecznie zapraszam 

Sołtys – Barbara Psik 

 


