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SPOTKANIE NOWOROCZNE 

18 stycznia 2014 roku odbyło się spotkanie Noworoczne członków Kółka 

Rolniczego i Koła Gospodyń Wiejskich w Ośrodku Kultury „Kaniówka”. Spotkanie 

rozpoczęły Prezes KR oraz Przewodnicząca KGW od przywitania i złożenia życzeń 

noworocznych wszystkim członkom.  
Podczas wspólnego biesiadowania czas umilił nam Zespół Pioskowianie 

prezentując kilka piosenek śląskich.  

Zarząd KGW i KR serdecznie dziękuje za pomoc w organizacji naszego spotkania.  

Zapraszamy wszystkich chętnych mieszkańców naszego sołectwa, do wstąpienia 

w nasze szeregi. Wszelkich informacji udziela Przewodnicząca KGW w Piasku 

Małgorzata Anderko osobiście lub pod numerem telefonu 32 448 42 66 lub  
795 028 780 

Zarząd KGW i KR 
 

Walentynkowe warsztaty decoupage 

17 stycznia 2014r. pod patronatem Biblioteki Publicznej Filia w Piasku odbyły się kolejne 

warsztaty decoupage, które poprowadziła Pani Sylwia Michalska. Tematem spotkania były 

zdobienia talerza plastikowego i stworzenie pięknego przedmiotu na nowo. Do zdobienia użyto 

preparatów do decoupage oraz spękań, nauczono się także klejenia papieru klasycznego. Powstały 

niepowtarzalne ozdoby, ale i przedmioty użytkowe, ponieważ zabezpieczone lakierem mogą 

służyć jako talerze dekoracyjne na owoce.. Na kolejne warsztaty zapraszamy za dwa tygodnie. Ich 

tematem będzie „Walentynkowe Serduszko z Drewna”. Zajęcia odbędą się w walentynkowy 

piątkowy wieczór 14 lutego o 17.30. 

 

Poniżej przedstawiamy harmonogram warsztatów na kolejne miesiące: 

14 LUTY 17.30-19.30, koszt 35zł 

Serduszko decoupage – wykonamy dekoracyjne serduszko drewniane techniką decoupage przy 

pomocy masy strukturalnej, cieniowania wielobarwnego i techniki serwetkowej. /Na zajęcia 

należy zabrać suszarkę do włosów./ 

14 MARZEC 17.30-19.30, koszt 35zł  

Ikona decoupage – podczas zajęć wykonamy piękną ikonę techniką klasycznego decoupage. 

Wykorzystamy złocenia różnego typu: w płatkach i w rolce. Użyjemy preparatów do tworzenia 

ikon. 

18 KWIECIEŃ 17.30-19.30, koszt 35zł  

Pisanki decoupage – ozdobimy dwa jajeczka styropianowe technika decoupage ze spękaniami, 

wykonamy dekoracje z reliefów. 

16 MAJ 17.30-19.30, koszt 40zł 

Wazon decoupage – na zajęciach ozdobimy szklany wazon technika decoupage używając papieru 

ryżowego, wykonamy piękny ozdobny przedmiot użytkowy. 

13 CZERWIEC 17.30-19.30, koszt 40zł 

Chustecznik decoupage – ozdobimy drewniany pojemnik/skrzynkę na chusteczki techniką 

decoupage. Każdy sam zaprojektuje zdobienia oraz formę pomalowania przedmiotu. 

Serdecznie zapraszamy! 
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ZEBRANIE W SPRAWIE PROJEKTU 
SIECI KANALIZACYJNEJ 

Po raz kolejny przypominamy  
i zapraszamy na Zebranie  
z mieszkańcami Sołectwa Piasek 
dotyczące projektu sieci kanalizacyjnej 
w Piasku. 
Spotkanie odbędzie się 4 lutego  
o godzinie 18.00 w Szkole Podstawowej 
w Piasku i będzie dotyczyło w/w 
projektu. 
Przypomnijmy, że Przedsiębiorstwo 
Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. za 
pośrednictwem Pracowni Projektowej 
„PROWODKAN”, przystąpiło do 
projektowania sieci kanalizacji sanitarnej 
w sołectwie Piasek.  
Na naszej stronie internetowej 
www.piasek24.pl prezentujemy projekt 
koncepcyjny budowy kanalizacji 
sanitarnej dla miejscowości Piasek. 

 
PRZESYŁKI SĄDOWE –  

nowy doręczyciel 
Od nowego roku wszystkie przesyłki 

sądowe i z prokuratury dostarcza 

nowy doręczyciel - InPost i Polska 
Grupa Pocztowa. W razie 

niedoręczenia zostanie pozostawiona 
informacja / awizo o miejscu odbioru 

przesyłki. W Piasku przesyłki te 

odbierzemy w sklepie spożywczym 
KROPKA przy ul. Słowackiego 49. 

 

ZAPRASZAM WSZYSTKICH 

MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA  

NA OGÓLNE ZEBRANIE 

SPRAWOZDAWCZE,  

KTORE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU  

11.02.2014 O GODZ. 17
00

  

W SZKOLE PODSTAWOWEJ   

NR 10 W PIASKU 

W programie zebrania: 

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności 

zebrania – przywitanie przybyłych 

mieszkańców i gości  

2. Wybranie protokolanta 

4. Sprawozdanie Sołtysa z działalności za rok 

2013, dyskusja nad sprawozdaniem 

5. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania Rady Sołeckiej 

6. Zapoznanie mieszkańców z projektem 

planu rzeczowo – finansowego na rok 2014 i 

dyskusja mieszkańców 

7. Podjęcie Uchwał w sprawie przyjęcia planu 

rzeczowo – finansowego na rok 2014 

8. Podjęcie Uchwały w sprawie upoważnienia 

Rady Sołeckiej do dokonywania przesunięć 

środków finansowych w preliminarzu 

wydatków na rok 2014 

9. Wystąpienie zaproszonych gości 

10. Wolne głosy, wnioski, zapytania 

11. Zakończenie obrad zebrania 

 

W przypadku braku statutowej frekwencji 

następne zebranie odbędzie się w drugim 

terminie, to jest w tym samym dniu po upływie 

15 minut bez względu na liczbę obecnych 

 

Sołtys Sołectwa Piasek 
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