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Mikołajki w szkole były szczególnym dniem. Było słodko i radośnie. Mikołaj ze swoją świtą 

odwiedził wszystkie klasy i obdarował drobnymi słodkościami. Akcję organizuje co roku Szkolna 

Rada Uczniowska pod kierunkiem swojego opiekuna naucz. Barbary Kudeli.  Ponadto 

zorganizowany został przez B. Kudelę oraz B. Skrzypiec II Kramik Mikołajkowy. Jego 

działalność była możliwa dzięki WSZYSTKIM RODZICOM UCZNIÓW KLASY IIIB przy 

ciasteczkowym wsparciu mam: p. Kingi Kani, p. Renaty Wagstyl, p. Anny Goldman, p. Sylwii 

Spyry, p. Beaty Chojeckiej, p. Joanny Goraus, p. Jolanty Malcher, p. Anny Wagner. 

Podziękowania dla Sklepiku Szkolnego oraz Firmy Supersam Jabłońscy  za  słodkie  wsparcie  

św. Mikołaja. 

W grudniu odbył się drugi w tym roku szkolnym dyżur dla rodziców (konsultacje). Mimo, że 

grudzień to czas świątecznych przygotowań, odwiedziło nas wielu rodziców. 

Odbyła się też Olimpiada Zdrowia, przygotowana przez: Karolinę Zioło oraz Katarzynę Bilek, 

w której uczestniczyli uczniowie klas IV-VI. Zespoły klasowe walczyły w czterech kategoriach 

(zdrowe kanapki, wiedza o zdrowiu, dyscypliny sportowe, kibicowanie). Olimpiadę wygrała 

klasa IVa , drugie miejsce zajęła klasa IVb, a III miejsce klasa Va.  

W ramach akcji  Z potrzeby serca, którą organizuje co roku pedagog Mariola Jaworska udało się 

zebrać tyle darów, że przygotowano aż sześć paczek, które trafiły do wybranych domów naszych 

uczniów. Składamy podziękowania za wsparcie i chętne do pomocy serca.  

Ważnym wydarzeniem szkolnym w mijającym roku 2013 był Koncert Świąteczny 

przygotowany przez szkołę dla społeczności lokalnej. Był to koncert charytatywny. Zagraliśmy i 

zaśpiewaliśmy na rzecz powstającego w Piasku Domu Kulejących Aniołów. Koncert 

przygotowały: Barbara Pyclik, Joanna Kukla oraz Barbara Szymura-Trębacz przy wsparciu 

wielu nauczycieli. Muzycznie wsparła organizatorki Karina Głowacka-Bieszczad 

przygotowując akompaniamenty, aranżacje i występy dzieci młodszych. Utwory na flet 

opracowała i przygotowała flecistki Anna Granatyr-Spychała.  

W czwartek zorganizowano wigilie klasowe. Tradycyjnie przed świętami zespoły klasowe 

spotykają się przy wigilijnym stole, śpiewają kolędy, dzielą się opłatkiem. 

A teraz przed nami zasłużony świąteczny wypoczynek, czego i Wam życzymy. 
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W Y D A N I E  

Radosnych Świąt Bożego Narodzenia, 
odpoczynku w rodzinnym gronie 

oraz pasma sukcesów i spełnienia 
najskrytszych marzeń w nadchodzącym 

Nowym Roku życzą  
Edyta Głombek, Barbara Psik,  

Sławomir Kowalski, Grzegorz Wanot 

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego 
Narodzenia pragniemy  złożyć wszystkim 
członkom Kółka Rolniczego i Koła 
Gospodyń Wiejskich oraz wszystkim 
mieszkańcom Piasku radosnych, 

spokojnych Świąt Bożego Narodzenia, 
wielu łask Bożych w nadchodzącym roku. 
Niech radość i miłość zawita do każdego 
domu. Życzymy wesołych Świąt  i 
szczęśliwego Nowego 2014 Roku 

Zarząd Kółka Rolniczego w Piasku  
i Zespół Pioskowianie 

„Jezus przechodzi dzisiaj pośród nas…” 
Wszystkim członkom Koła oraz Ich rodzinom 

Radosnego przeżycia Świąt Bożego 
Narodzenia, dużo ciepła i miłości, a w 

nadchodzącym Nowym Roku dobrego 
zdrowia i wszelkiej pomyślności życzy 

Zarząd Koła Emerytów, Rencistów  

i Inwalidów w Piasku 

Spokojnych, zdrowych, radosnych  
Świąt Bożego Narodzenia spędzonych  

w serdecznym gronie najbliższych  
oraz wszelkiej pomyślności  

w Nowym Roku życzy  
Zarząd i członkowie OSP w Piasku 

 

Ś W I Ą T E C Z N E  

Zarząd Klubu Sportowego Czarni Piasek 
serdecznie dziękuję wszystkim za pomoc okazaną 
w roku 2013. Mieszkańcom Piasku składamy 
najserdeczniejsze życzenia z okazji Świąt Bożego 
Narodzenia, a w Nowym 2014 Roku jeszcze 
więcej pomyślności i sportowych emocji z 
udziałem zawodników naszego klubu. 

Zarząd KS Czarni Piasek 

 
Niech magiczna noc Wigilijnego 

Wieczoru przyniesie Wam pokój i 

radość. Niech każda chwila Świąt 

Bożego Narodzenia żyje własnym 

pięknem, a Nowy Rok obdaruje Was 
pomyślnością i szczęściem. 

Najpiękniejszych Świąt Bożego 

Narodzenia, niech spełnią się 

Wszystkie Wasze marzenia. 

Dla czytelników Biblioteki w Piasku 

życzenia składa Halina Kędzior 
 

 

Wieści ze szkoły 

5 grudnia klasy I – III udały się do teatru 

Banialuka w Bielsku Białej na przedstawienie 

Tymoteusz wśród ptaków. W teatrze 

uczniowie spotkali się z Mikołajem i 

otrzymali drobne upominki.  

Uczniowie klas starszych uczestniczyli w 

koncercie umuzykalniającym „Instrumenty 

strunowe”. Takie koncerty odbywają się w 

naszej szkole cyklicznie i organizuje je 

naucz. muzyki Joanna Kukla. 

 
 

 


