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PODSUMOWANIE ROKU 2013 

KOŁA EMERYTÓW, RENCISTÓW I  INWALIDÓW  W PIASKU 
Przełom roku to czas podsumowań i planów. Zarząd Koła Emerytów i Rencistów w 
Piasku dokonał podsumowania roku 2013, chcieliśmy w skrócie przedstawić to, co 
wydarzyło się w ubiegłym roku jak również zachęcić do współuczestniczenia w 
imprezach, jakie przygotowaliśmy na ten rok.  
Jak zwykle o wszystkich naszych zamierzeniach będziemy informować na bieżąco na 
łamach „Wieści” jak również na naszych spotkaniach. Wierzymy, że nasza działalność 
przynosi satysfakcję naszym członkom, zachęcamy również wszystkich chętnych do 
wstąpienia w nasze szeregi. 

Obecnie nasze Koło liczy 137 członków. 

Chronologicznie, w roku 2013 odbyły się następujące imprezy: 
Styczeń – tradycyjne spotkanie opłatkowo – noworoczne, 
Luty – wyjazd do Domu Muzyki i Tańca w Gliwicach na operetkę „Hrabina Marica” 
Marzec - spotkanie z okazji Dnia Kobiet,  
Kwiecień - spotkanie biesiadne, 
Maj – Majówka „nad Dokawą”, udział Zespołu Druga Młodość w przeglądzie Zespołów  
w Rudzie Śląskiej 
Czerwiec – wycieczka objazdowa Istebna – Koniaków i okolice, 
Sierpień – spotkanie biesiadne przy ognisku 
Wrzesień – wycieczka Cieszyn - Brenna, 
Październik – spotkanie z okazji Dnia Seniora,  
Listopad – spotkanie biesiadne, 
Grudzień – spotkanie mikołajkowe, połączone ze sprawozdawczym . 

Zorganizowaliśmy również wczasy dla 29 osób w Białym Dunajcu i Bieszczadach. 

Staramy się nie zapominać o naszych solenizantach, dla których przygotowujemy 
drobne podarunki, pamiętamy także o naszych chorych, których obdarowujemy 
skromnymi paczkami świątecznymi.  

Rokrocznie, nasz „Mikołaj” przygotowuje drobne prezenty dla członków Koła. 

Przypomnijmy, iż Zarząd Koła ma swoje dyżury w Sołtysówce w każdy pierwszy 
czwartek miesiąca od godziny 15.30 do 16.30, a w miarę potrzeb również częściej.  

Prowadzimy zespół śpiewaczy „Druga Młodość”. Zespół ma swoje spotkania w czwartki 
o 15.00 na Sołtysówce. 

Część imprez organizowanych przez Zarząd Koła jest finansowana ze składek 
członkowskich, część natomiast odpłatnie. Co roku dzięki akceptacji Rady Sołeckiej i 
mieszkańców Koło otrzymuje dofinansowanie ze środków, jakimi dysponuje sołectwo.  
Poza tym, nie sposób zapomnieć o naszych darczyńcach, a także wszystkich tych, 
którzy pomagają współorganizować nasze spotkania, zawsze możemy na nich liczyć.  

Serdecznie  dziękujemy. 
Zarząd Koła 
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Rozstrzygnięcie konkursów 

zorganizowanych przez Miejsko – 
Powiatową Bibliotekę Publiczną 

Filia w Piasku 
1.Konkurs fotograficzny pt.: 
„Codzienne życie ludzi” 
Komisja w składzie: Urszula Rainko, 
Jolanta Kaalfarska, Irena Morcinek 
ustaliła: 
I miejsce – Joanna Ćwierz – za 
komplet prac 
II  miejsce – Kacper Kilos – za zdjęcie 
„W pasiece”  
III miejsce – Helena Pytel – za zdjęcie 
„Prace na wysokościach” 
2.Konkurs literacki pt.: „List / 
opowiadanie do św. Mikołaja” 
Komisja w składzie: Jolanta 
Kalafarska, Renata Misiura, Halina 
Kedzior przynała: 
1 miejsce – Sandra Szłapa 
Wyróżnienia: Dominika Warkocz, 
Krzysztof Dembecki, Jakub Sakowicz, 
Monika Goldman 
Gratulujemy wszystkim uczestnikom  
i zapraszamy na kolejne konkursy w 
2014 roku. 

Halina Kędzior 

 
Nowy adres strony internetowej  

naszej miejscowości. 

Działa już nowa strona internetowa 
naszej miejscowości. Zapraszamy na: 
www.piasek24.pl 

Podziękowania dla Pana Jacka 

Lukaska, wieloletniego 

administratora strony. 

  

Czarni z nadzieją na Nowy Rok,  

będzie 1% dla klubu 

Działacze Klubu Sportowego Czarni Piasek 

wspólnie z piłkarzami podsumowali zakończoną 

rundę jesienną. Zarząd klubu pogratulował żakom 

i trampkarzom młodszym. Dyskutowano także o 

pierwszej drużynie. 

Tradycyjne zakończenie rundy było okazją do 

podsumowania rozgrywek w wykonaniu 

zawodników z Piasku. Na pierwszy ogień 

działacze z prezesem Grzegorzem Rygułą 

podziękowali za zaangażowanie najmłodszym 

adeptom piłki z naszej miejscowości.  

- Trenujcie tak dalej, a efekty sportowe na pewno 

przyjdą - zachęcał żaków i trampkarzy Ryguła.  

Sukcesem zarządu w ostatnich tygodniach jest 

niewątpliwie pozyskanie blisko 10 tys. zł ze 

środków Urzędu Miasta w Pszczynie. Cała kwota 

zostanie przeznaczona na potrzeby drużyn 

młodzieżowych.  

- Jesteśmy na etapie kupna nowych strojów, 

dresów i sprzętu sportowego - mówi Ryguła. Z tej 

kwoty zostaną także sfinansowane przejazdy 

drużyn na mecze. 

Zarząd spotkał się także z trenerem i piłkarzami 

drużyny seniorskiej. Za współpracę podziękował 

Tomasz Malcharek, trener drużyny. Zawodnikom 

życzył powodzenia w rundzie wiosennej. - 

Rozmawiamy z kilkoma trenerami. Już wkrótce 

powinniśmy poznać nazwisko szkoleniowca, 

który od lutego rozpocznie treningi z drużyną - 

zapowiada Michał Pawlak, sekretarz klubu. 

Pozytywną informacją dotyczącą klubu jest także 

współpraca z Pszczyńską Fundacją Wspierania  

i Rozwoju Sportu. - Dzięki nie już od Nowego 

Roku mieszkańcy Piasku będą mogli przeznaczyć 

1 proc. swojego podatku na rozwój naszego 

klubu. Już wkrótce ruszymy z kampanią 

informacyjną - zapowiada Pawlak. 

Zarząd KS Czarni Piasek 
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