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Wieści ze szkoły 

W walentynkowy piątek nakręciliśmy pierwszy szkolny flash mob na korytarzu. Trzecioklasiści 

zatańczyli układ przygotowany przez uczennicę klasy VIb Bernadetę Spyrę. Film nakręciła 

Julia Wagner (klasa VIb). Przeprowadziliśmy kolejną akcję promującą zdrowie 

MANDARYNKI NA WALENTYNKI. Wszyscy uczniowie naszej szkoły otrzymali zdrową 

przekąskę czyli owoc mandarynki. Uczniowie klasy IIa (wych. Agnieszka Tużnik) wzięły udział 

w zajęciach w Bibliotece Publicznej w Piasku, gdzie przeprowadzili wywiad z kierownikiem - 

panią Haliną Kędzior i zapoznali się z katalogami książek. 

Sukcesy… 

Dnia 18 lutego trójka uczennic naszej szkoły wzięła udział w I Międzyszkolnym Konkursie 

Przyrodniczym „Świat pod lupą”. Tematem konkursu było „Piękno i charakterystyka parków 

narodowych Polski”. Dziewczyny wypadły rewelacyjnie. Julia Wagner i Ola Paliczka zajęły II 

miejsce, natomiast Hania Loska miejsce IV.  

Sport w szkole 

12.02.2014 r. grupa uczniów  wzięła udział w Mistrzostwach Pszczyny w Narciarstwie Alpejskim 

w Brennej. W grupie „mikrus” kl. I – III, najlepsze miejsca zajęli: Maja Bilek – 4, Inga 

Marekwia – 5 i Paweł Psik – 2 miejsce. Startowali też Karolina Olszowiec i Jakub Brychlik. 

W grupie starszej startowało po 3 zawodników w kategorii dziewcząt i chłopców. Uczniowie nasi 

zajęli 5 miejsce na 8 startujących szkół. Drużynę dziewcząt reprezentowały: Julia Kania, 

Zuzanna Kobiela (5 miejsce) i Agnieszka Nosek (4 miejsce), a chłopców: Oskar Psik, Maciej 

Szymura i Kamil Miłoś.  

26 lutego odbyły się  w naszej szkole powiatowe zawody w tenisie stołowym. Do zawodów 

zgłosiło się 5 drużyn dziewczyn i 6 drużyn chłopców. Naszą szkołę reprezentowali  następujący 

uczniowie: Zofia Kłapyta, Karolina Śleziona, Wiktoria Staroń, Paweł Bratek, Maciej Kowol 

i Szymon Mazur. W drużynowej klasyfikacji końcowej nasze uczennice zajęły I miejsce! 

Indywidualnie w kategorii dziewcząt miejsca na podium zajęły: I miejsce – Zofia Kłapyta oraz II 

miejsce – Karolina Śleziona  

Ważne! 

3 marca o godzinie 17.30 w stołówce szkolnej odbędzie się spotkanie dla wszystkich  rodziców 

dzieci, które będą uczniami klasy pierwszej w roku szkolnym 2014/2015. 

10 – 12 marca odbędą się rekolekcje wielkopostne dla dzieci szkolnych.  

Wieści z przedszkola 

14 lutego 2014 zorganizowano w przedszkolu akcję „Trochę słodkości na święto miłości„. Dzięki 

pomocy i wsparciu Rodziców, każde dziecko zostało poczęstowane ręcznie robionym 

ciasteczkiem, faworkiem, lizaczkiem lub innym drobnym łakociem. Rozdano gąbkowe serduszka 

gniotki, które mogą pomóc w rozwinięciu mięśni dłoni, przygotowując dzieciaki do pisania. 

Akcję zorganizowała Beata Szymura. 

Rekrutacja 

17 lutego do 16 marca trwa rekrutacja dzieci do przedszkola. Wnioski można pobrać w 

sekretariacie ZSP lub ze strony internetowej. Wszystkie informacje zawarte są na stronie  

internetowej w zakładce Rekrutacja – przedszkole. 

Od 1 marca rozpoczynają się zapisy dzieci do klasy pierwszej. Karty zgłoszenia do szkoły 

można pobrać w sekretariacie lub ze strony internetowej zakładka Rekrutacja - szkoła. 

Zgłoszenia należy złożyć w sekretariacie do 15 marca. 

B. Skrzypiec 
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Zaproszenie KGW i KR  

Zarząd KR i KGW serdecznie 

zaprasza wszystkich członków 

koła na zebranie 

sprawozdawczo-wyborcze 

połączone z Dniem Kobiet dnia 

04.03.2014r. o godz. 17.00 w 

Ośrodku Kultury "Kaniówka". 

Zapraszamy także wszystkich 

chętnych mieszkańców, którzy 

chcieliby wstąpić w nasze 

szeregi. 

Zarząd KR i KGW 
 

KANALIZACJA –  

dane kontaktowe 
W razie pytań ze strony 

mieszkańców naszego 
sołectwa związanych z 

projektowaniem kanalizacji 

sanitarnej w Piasku, uzgodnień 
dotyczących przyłącza  jak również 

problemów, które pojawiają się w 
trakcie prac projektowych 

zapraszamy do bezpośredniego 

kontaktu z wykonawcą projektu.  

Pracownia Projektowa 

PROWODKAN Waldemar Kubik,  
ul. Józefa Sarego 25/9,  

31-047 Kraków. 
Tel. (12)422-10-58 , 784-556-721. 

Osoba zajmująca się kanalizacją w 

Piasku: Pan Marcin Włodarz. 
Można dzwonić w godzinach  

7.30 - 15.30. 

 

INFORMACJA  

Serdecznie zapraszam po odbiór decyzji 
o wymiarze podatku od nieruchomości, 
podatku rolnego i leśnego, jak również 
decyzji o wysokości opłat za śmieci w 
dniach 

od 3 do 14 marca,  
od poniedziałku do piątku  

w następujących godzinach 
poniedziałki od godz. 8

00
 do 12

00
 

wtorki od godz. 14
00

 do 18
00

 

środy od godz. 8
00

 do 12
00

 

czwartki od godz. 14 
00

 do 18
00

 

piątki od godz. 8
00

 do 12
00 

Wpłaty wynikające z w/w decyzji będą 
przyjmowane w Sołtysówce, przy ulicy 
Sucharskiego 1 w tych samych godzinach 

Jednocześnie informuję, iż wpłat 
wynikających z tytułu w/w decyzji można 
dokonać również w kasie Urzędu 
Miejskiego lub poprzez wpłatę na konto 
Urzędu Miejskiego w terminie 14 dni od 
daty otrzymania nakazu płatniczego 
(pierwsza rata).  

W przypadku wpłaty przelewem 
bankowym należy zwrócić szczególną 
uwagę na numer konta bankowego. Od 
nowego roku Urząd Miejski dla każdej 
kategorii opłat wprowadził odmienne 
rachunki bankowe. W ten sposób 
znacznie usprawni to księgowanie wpłat 
dokonanych do Urzędu Miejskiego w 
Pszczynie. 

Sołtys Barbara Psik 

 

 


