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Wieści ze szkoły 

Witamy w II semestrze roku szkolnego 2013/2014.  Przed feriami 17 stycznia odbyły się w naszej 

szkole targi TIK, w których wzięli udział wszyscy uczniowie szkoły. Tajemnicza nazwa TIK, to 

technologie informacyjno – komunikacyjne. Dostęp do Internetu, obecność telefonów komórkowych, 

komputerów oraz innych urządzeń TIK niesie ze sobą wiele nowych wyzwań i niebezpieczeństw.  

W ramach  targów TIK uczniowie zapoznali się z wieloma zagadnieniami związanymi z tym tematem. 

Akcję zorganizowały panie: Karolina Zioło, Katarzyna Zioło, Barbara Szymura- Trębacz przy 

wsparciu uczniów klas starszych oraz pozostałych nauczycieli.  

Drugą atrakcja tego dnia był Bal Przebierańców z wodzirejem dla klas I – III. Klasy starsze 

zorganizowały karnawałową dyskotekę. Rada Rodziców przygotowała dla każdego dziecka 

poczęstunek i ciepłą herbatę.   

Sukcesy… 

Nasi uczniowie pod kierunkiem Barbary Pyclik oraz Joanny Kukli wzięli udział w XI Powiatowym 

Przeglądzie Jasełek w Suszcu. Barwne śląskie jasełka w scenerii przygotowanej przez Barbarę 

Szymurę –Trębacz oraz Katarzynę Zioło z bogatą oprawą muzyczną (dzwonki ręczne, flety, 

skrzypce) bardzo spodobały się jurorom i zajęły I miejsce! Jesteśmy bardzo dumni z sukcesów 

artystycznych naszych uczniów.  

Sport w szkole 

10 lutego w naszej szkole odbyły się gminne zawody w tenisie stołowym, które organizuje nauczyciel 

wf p. Jadwiga Mazurczyk. W klasyfikacji drużynowej wśród dziewcząt I miejsce zajęły nasze 

dziewczyny. W klasyfikacji indywidualnej pierwsze 3 miejsca zdobyły nasze zawodniczki: Karolina 

Śleziona, Zosia Kłapyta i Wiktoria Staroń. W kategorii chłopców kolejność miejsc była następująca: 

I miejsce SP 14 z Wisły Wielkiej, II miejsce SP 10 z Piasku, III  miejsce SP 9 z Łąki. W klasyfikacji 

indywidualnej I miejsce zajął zawodnik z Wisły Wielkiej, II miejsce zawodnik z Łąki, a III miejsce 

Maciek Kowol z Piasku. Naszą szkołę reprezentowali również Szymon Mazur i Paweł Bratek. 

Serdeczne podziękowania składamy p. Zbigniewowi Halamie, który był sędzią głównym zawodów. 

Niestrudzenie także uczy naszych uczniów gry w tenisa, prowadząc zajęcia w naszej szkole. 

Zapraszamy wszystkich chętnych do uczestnictwa w treningach i kontynuowania tradycji tej dyscypliny 

w naszej szkole. Gratulujemy zwycięzcom i życzymy dalszych osiągnięć. 

Wieści z przedszkola 

Dnia 16 stycznia w grupie „Koliberków” odbyły się zajęcia otwarte dla rodziców przygotowane przez 

p. Beatę Szymurę. Dzieci wzbogacały wiadomości na temat: naszej planety i tego jak jest 

ukształtowana, uczyły się rozpoznawać kierunki świata, pracować z mapą, słuchały ciekawostek na 

temat życia mieszkańców: Kanady, Australii, Indii, Jamajki – kolorowały flagi. Tego samego dnia w 

przedszkolu odbyło się przedstawienie teatralne pt. „Bajka o księżniczce zaklętej w żabę”.  

10 lutego odbył się w przedszkolu Wielki Bal Przebierańców. Uczestniczyły w nim wszystkie grupy 

przedszkolne, ale również dzieci młodsze czyli przyszli przedszkolacy. Wszyscy świetnie się bawili. 

Zdjęcia z tej imprezy można zobaczyć na stronie internetowej ZSP Piasek. 

Rekrutacja do przedszkola 

Dzieci kontynuujące edukację przedszkolną w naszym przedszkolu nie biorą udziału w rekrutacji, 

rodzice składają deklarację o kontynuacji wychowania przedszkolnego w dniach 10 – 16 lutego w 

sekretariacie ZSP w Piasku. Nabór nowych dzieci na wolne miejsca odbywać się będzie od 17 lutego 

do 16 marca 2014 r. Wszystkie informacje oraz dokumenty do pobrania są umieszczone na stronie 

internetowej szkoły.  Formularze można odebrać także w sekretariacie od poniedziałku 17 lutego. 

B. Skrzypiec 
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ZAPROSZENIE KERiI 

Koło Emerytów, Rencistów i 

Inwalidów w Piasku 

zaprasza do wspólnego 

biesiadowania, impreza 

odbędzie się na Kaniówce, 

20 lutego o godzinie 15.00 

Jednocześnie informujemy, 

iż spotkanie z okazji Dnia 

Kobiet (jak co roku jest to 

impreza odpłatna i ze 

względu na ograniczoną 

liczbę miejsc należy 

wcześniej zgłosić chęć 

udziału w imprezie), 

odbędzie się 06.03. br. 

(czwartek) o godz. 1500 w 

restauracji „Samanta”.  

Zarząd Koła 

POETYCKA PIASKOWNICA 
Dnia 20 lutego o godzinie 17.00 
w Bibliotece w Piasku odbędą 
się otwarte warsztaty literackie. 
Chętnych, interesujących się 
poezją zapraszamy do wzięcia 
udziału w warsztatach. 

Halina Kedzior 

Zebranie Wiejskie za nami 
11 lutego odbyło się coroczne 
Zebranie Wiejskie, szczegóły 
przedstawimy w kolejnych 
numerach Wieści. 
 

 

1% dla naszych piłkarzy 
Młodzież to nasza przyszłość - z takiego założenia wyszli 
działacze KS Czarni Piasek. Dzięki współpracy KS Czarni 
Piasek z Pszczyńską Fundacją Wspierania i Rozwoju 
Sportu w Pszczynie będzie można przekazywać 1 procent 
swojego podatku na wsparcie działalności klubu.  
Mamy bardzo ograniczone środki. Wspiera nas kilka osób, 
ale to wciąż zbyt mało, żeby sprawnie utrzymywać jedną 
drużynę seniorską i dwie młodzieżowe. 
Końcem ubiegłego roku klub zakupił sprzęt sportowy dla 
trampkarzy młodszych i żaków. Środki pochodziły z 
miejskich zasobów. Potrzeby klubu są jednak spore.  
Nie płacimy naszym piłkarzom za grę, ale inne opłaty są 
bardzo duże. Musimy opłacić sędziów, opłaty startowe czy 
utrzymywać boisko. Pieniądze z jednego procenta bardzo 
nam pomogą - mówi prezes Czarnych. Dodaje, że spora 
część środków będzie przeznaczona także na drużyny 
młodzieżowe. 
Klub można wesprzeć 1 procentem swojego podatku. 
Wystarczy w zeznaniu podatkowym PIT wpisać nr KRS 
Pszczyńskiej Fundacji Wspierania i Rozwoju Sportu - 
0000 34 63 62. Następnie w polu "Cel szczegółowy" 
wpisać "KS CZARNI PIASEK". 
Każda, nawet najdrobniejsza kwota, sprawi, że będzie 
nam łatwiej osiągnąć cel, jakim jest aktywizacja fizyczna 
mieszkańców naszej miejscowości. Za każdy datek z góry 
serdecznie dziękujemy i zapraszamy na wiosenne mecze  

Grzegorz Ryguła i Michał Pawlak 

PROJEKT KANALIZACJI – C.D. 
W najbliższych dniach, projektanci z Pracowni Projektowej 
PROWODKAN, będą ustalać z mieszkańcami Piasku 
trasę przyłącza kanalizacyjnego od projektowanej 
kanalizacji sanitarnej do budynku. W trakcie prac 
terenowych, będą uzgadniać także przebieg kanałów 
głównych przez działki prywatne 

 

 
 


