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Wieści ze szkoły 

Witamy wszystkich mieszkańców Piasku noworocznymi wieściami ze szkoły.  
Z radością informujemy, że na koncercie świątecznym zebraliśmy 2.137, 77 złotych na 
rzecz budowy Domu Kulejących Aniołów w Piasku. Dziękujemy wszystkim 
ofiarodawcom!  
W grudniu  dobiegła końca realizacja projektu pt. Zapraszamy do Pszczyny autorstwa  
Anny Ryby (wych. klasy Va). W ramach projektu klasy piąte oraz klasy szóste udały się 
na wycieczkę do Pszczyny poznając jej najciekawsze zabytki. Na trasie wycieczki sami 
uczniowie byli przewodnikami i opowiadali o zabytkach swoim kolegom.  Po wycieczce 
odbył się konkurs Znam zabytki Pszczyny. Zwycięzcami w klasie Va zostali: Agata 
Foltyn - I miejsce, Oliwier Drobik – II miejsce oraz Jan Gorzela III miejsce. W klasie Vb 
zwyciężyła: Emilia Śleziona – I miejsce, a  II miejsce zajęli Filip Zoń i Jędrzej Wanot. 
Klasy IV – VI pod kierunkiem naucz. języka polskiego Katarzyny Zioło oraz Barbary 
Szymury-Trębacz  oraz Karoliny Zioło biorą udział w ogólnopolskim konkursie Między 
nami czytelnikami. Uczniowie mieli za zadanie stworzyć listę  10 najpopularniejszych 
książek. Za nimi pierwszy etap i kolejne wyzwania. Obecnie przygotowali interesujące 
plakaty filmowe. 
W styczniu odbył się konkurs przyrodniczy Znam polskie parki narodowe, który 
zorganizowała Katarzyna Bilek  (naucz. przyrody). W konkursie zwyciężyły: Julia 
Wagner (I miejsce), Ola Paliczka (II miejsce) oraz Hania Loska (III miejsce). Uczennice 
będą reprezentować naszą szkołę w międzyszkolnym konkursie o parkach narodowych. 
Za nami konferencja klasyfikacyjna, więc oceny już wystawione i uchwalone. Za nami 
również wywiadówka po pierwszym semestrze, na której rodzice otrzymują karty z 
ocenami swoich pociech. Pierwszy semestr już zamknięty. Przed dziećmi ferie zimowe. 
Życzymy wszystkim bezpiecznego, aktywnego i radosnego wypoczynku. Trochę śniegu 
na ferie… też życzymy…. 

Wieści z przedszkola 
W przedszkolu, w części grup przedszkolnych zorganizowano w styczniu Dzień Babci i 
Dziadka. Dzieci przedszkolne przygotowały dla dziadków program artystyczny. Były 
jasełka, piosenki oraz wierszyki. Był to bardzo radosny dzień, który przyniósł wiele 
wzruszeń.  

 

PROJEKT SIECI KANALIZACYJNEJ 
Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. informuje, że za pośrednictwem Pracowni 
Projektowej „PROWODKAN”, przystąpiło do projektowania sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwie 
Piasek. Zachęcamy mieszkańców do współpracy z projektantem inż. W. Kubikiem, w trakcie 
wykonywania prac koncepcyjnych. Na naszej stronie internetowej prezentujemy projekt 
koncepcyjny budowy kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Piasek. Informacje na ten temat 
można uzyskać w Dziale Technicznym Przedsiębiorstwa Inżynierii Komunalnej i pod numerem 
telefonu 32 210 20 86 (wewn. 11, 19).  
Już dziś zapraszamy na Zebranie z mieszkańcami Sołectwa Piasek, które odbędzie się 4 lutego 
o godzinie 18.00 w Szkole Podstawowej w Piasku i będzie dotyczyło w/w projektu. 
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ZAPROSZENIE KERII 

Koło Emerytów, Rencistów i 

Inwalidów w Piasku zaprasza 

wszystkich członków Koła na 

spotkanie Noworoczno - 

Kolędowe, które odbędzie się w 

dniu 28 stycznia (wtorek)  

o godz. 1500 w DOMU 

PARAFIALNYM. 

O godz. 1400 sprawowana będzie 

Msza Święta, na którą 

serdecznie zapraszamy. 

Zarząd Koła 
Warsztaty decoupage 

w Kaniówce 
Pod patronatem Miejsko Powiatowej 
Biblioteki Publicznej Filia w Piasku 
ruszył cykl spotkań „Warsztaty 
decoupage na Kaniówce” 
dedykowany dla mieszkańców naszej 
miejscowości. Spotkania planowane 
są raz w miesiącu, szczegóły oraz 
tematy warsztatów zostaną już 
wkrótce zamieszczone na naszej 
stronie internetowej. 
Pierwsze warsztaty odbyły się 17 
stycznia . 
Zainteresowanych zapraszamy do 
zapisów w Bibliotece, pod numerem 
telefonu 32-448-44-11 lub osobiście w 
godzinach pracy biblioteki  
Szacunkowy koszt warsztatów to  
30 – 35 zł. 

Serdecznie zapraszamy. 
 

 

PODZIĘKOWANIA 
Szanowni Państwo, 

Ochotnicza Straż Pożarna w Piasku 

pragnie serdecznie podziękować za 
Państwa wsparcie, którego nam 

udzieliliście w trakcie „Akcji Kalendarz 
2014”.  

Dzięki hojności mieszkańców Piasku i  
Czarkowa, podczas rozprowadzania 

kalendarzy zebraliśmy ponad 10.000 

złotych. 
Zebrane pieniądze, jak również 

przychód z tytułu 1% podatku pomogą 
w realizacji projektu „Adaptacja 

pomieszczeń przy OSP Piasek wraz z 

przyległym terenem na centrum 
kulturalne dla organizacji społecznych i 

mieszkańców sołectwa Piasek, oraz 
budowa parkingu na terenie między 

Strażą a Kościołem”, na który 
zabezpieczono również 100 tysięcy 

złotych w budżecie gminy Pszczyna na 

rok 2014. 
Przypomnijmy, że nasz projekt był 

zgłoszony do budżetu obywatelskiego 
Gminy Pszczyna i mimo, że nie udało 

się nam zwyciężyć, Burmistrz Pszczyny 

wprowadził projekt do budżetu 
doceniając olbrzymie zaangażowanie 

mieszkańców, a Radni poparli wniosek.  
 

Zachęcamy Państwa po raz kolejny do 
przekazania 1% podatku na Ochotniczą 

Straż Pożarną w Piasku.  

Strażacy OSP w Piasku 

 


