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Wieści ze szkoły 

W klasie II a (wych. A. Skapczyk) oraz III a (wych. K. Głowacka-Bieszczad) zostały przeprowadzone 

lekcje biblioteczne (prow. K. Zioło). Klasa IIb (wych. A. Tużnik) miała taką lekcję w Bibliotece Publicznej 

w Piasku. Słodko przeżyliśmy w szkole tłusty czwartek. A wszystko dzięki wspaniałym mamom, które 

upiekły lub zakupiły pączki, faworki i inne łakocie. Dziękujemy… A w Dzień Kobiet zapachniało w szkole 

wiosną… Były kwiaty i upominki. 

Klasa Ia (wych. E. Janeczek), IIa (wych. A. Skapczyk) oraz IIIa (wych. K. Głowacka-Bieszczad) były w 

kinie na filmie „LEGO: Przygoda”. Odbyła się też żywa lekcja historii „Przybyli wojowie”, którą 

zorganizowała B. Szymura - Trębacz. Klasy starsze miały możliwość prześledzenia historii Polski od 

czasów Mieszka do Bolesława Krzywoustego. Dwójka sympatycznych wojów dowcipnie opowiadała o 

zamierzchłych czasach. Uczniowie mogli dotknąć replik starej broni i ubrań.  

W minionych dniach odbyły się Rekolekcje Wielkopostne dla uczniów. 

Spotkanie z… 

Uczniowie klasy IIb wraz z wych. A. Tużnik wzięli udział w spotkaniu na Kaniówce z panią Heleną Fuchs. 

Odwiedzili też Izbę Tradycji, gdzie pani Helena pięknie opowiedziała im  

o dawnych czasach i pokazała wiele ciekawych przedmiotów dawnej wsi. 

Sport w szkole 

26 lutego 2014 r.  po raz kolejny w naszej szkole odbyły się powiatowe zawody w tenisie stołowym. Naszą 

szkołę reprezentowali uczniowie: Zofia Kłapyta, Karolina Śleziona, Wiktoria Staroń, Paweł Bratek, 

Maciej Kowol i Szymon Mazur. SP 10 w Piasku zajęła I miejsce! Indywidualnie w kategorii dziewcząt I 

miejsce zajęła  – Zofia Kłapyta, a II miejsce – Karolina Śleziona.  

27 lutego w Rudołtowicach odbyły się gminne zawody w mini-siatkówce dziewcząt szkół podstawowych. 

Naszą szkołę reprezentowały uczennice: Natalia Palica, Aleksandra Paliczka, Monika Goldman, Julia 

Malcher, Weronika Kubacka, Zofia Kłapyta, Karolina Śleziona, Bogumiła Podoba.  Po kilku zaciętych 

meczach nasza drużyna zajęła II miejsce uzyskując awans na zawody powiatowe. Do zawodów dziewczęta 

przygotowała Elżbieta Sobiech.  

Grupa dziewcząt z klasy IV i V pożegnała karnawał na zajęciach pozalekcyjnych (naucz. Jadwiga 

Mazurczyk) w tanecznym rytmie. Zajęcia poprowadziła Bernadka Spyra z kl. VIb, która tańczy w grupie 

ADHD. Swoimi umiejętnościami chciała się podzielić się z młodszymi koleżankami.  

Konkursy 

Za nami Konkurs Logicznego Myślenia. Wzięli w nim udział uczniowie w dwóch kategoriach wiekowych: 

klasy II - III oraz klasy IV - VI.  

Szkolenia 

W czasie, kiedy uczniowie mieli swoje rekolekcje, nauczyciele intensywnie się szkolili.  Na uwagę zasługuje 

fakt, że szkolenie z zakresu nowych technologii przeprowadziły specjalnie dla nauczycieli uczennice klasy 

VIb: Julia Wagner, Ola Jucha, Bernadeta Spyra oraz Zuzanna Goraus. Zdolne te nasze dziewczyny! 

Drugi cykl szkoleń dla nauczycieli w ramach samokształcenia przygotowały: Karolina Zioło, Anna Ryba 

oraz Beata Skrzypiec. 

Wieści z przedszkola 

Przeprowadzono i rozstrzygnięto konkurs walentynkowy „Tylko mi powiedz KOCHAM CIĘ”. Wszystkie 

prace zostały nagrodzone, a dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomiki.   

Dnia 27 lutego odwiedził przedszkole Paweł Konior - tancerz, performer, nauczyciel tańca współczesnego. 

Przeprowadził w grupie Koliberków warsztaty ruchowe pt:”Kontakt improwizacja”. Spotkanie zorganizowała 

wych. Koliberków Beata Szymura.  

Dzieci z  grupy „Żółwiki” (wych. A. Żupa-Pitlok) odbyły zajęcia w salonie fryzjerskim. Celem wycieczki 

było bliższe poznanie pracy fryzjera oraz charakterystycznych przyborów do stylizacji włosów. Spotkanie 

odbyło się w salonie MAGIA STYL w Piasku. 
 

B. Skrzypiec 
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Patrol Straży Miejskiej 
w ostatnim czasie w naszej 

miejscowości borykamy się z 

kolejnym problemem niespotykanego 
jak dotąd fetoru. 

Proponujemy, aby w sytuacjach, gdy 
smród jest nie do wytrzymania 

zgłaszać sprawę do Straży Miejskiej 

w Pszczynie, numer patrolu 
interwencyjnego 602 570 838, 

czynny całą dobę.  
 

Zebranie Sprawozdawcze 
28 lutego odbyło się zebranie 

sprawozdawcze Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Piasku.  

Podczas zebrania zatwierdzono 
sprawozdanie z działalności OSP za 

2013 rok, jak również sprawozdanie 

finansowe za rok 2013. 
Zatwierdzono plan działania na rok 

2014. 
Wśród zaproszonych gości znaleźli się 

między innymi Poseł na Sejm RP 

Sławomir Kowalski, Komendant PSP, 
Radni Rady Powiatu i Rady Miejskiej, 

Zarząd Gminnego Związku OSP, 
Sołtys Piasku, przedstawiciele 

organizacji działających na terenie 

naszej miejscowości. 
Szczegóły dotyczące sprawozdań 

zostaną w najbliższym czasie 
opublikowane na stronie internetowej 

OSP.  

 

„Rozbudzeni poezją" w Piasku 

Wiele osób chwyta za pióro i przelewa na 
papier swoje myśli, odczucia, wrażenia, 
pragnienia. Czynią to z pasją i wielkim 
zaangażowaniem.  
Dla nich funkcjonują w sieci portale, gdzie 
mogą porozmawiać o swojej twórczości, 
wypowiedzieć się na temat wierszy innych, 
poznać zdanie czytelników. Dzięki 
wielkiemu zaangażowaniu pani Edyty 
Hanslik, administratorki portalu 
wierszek.pl, ukazała się niedawno 
antologia wierszy twórców, którzy ten 
portal odwiedzają. 
"Rozbudzeni poezją" to zbiór utworów 
różnorodnych, tak samo jak różni są ich 
autorzy. Wiele ich dzieli - wiek, 
wykształcenie, miejsce zamieszkania, ale i 
wiele łączy. Mieszkają w różnych 
częściach Polski i za jej granicami, ale 
mają podobne zapatrywania na poezję. 
Cenią wolność wypowiedzi poetyckiej, 
bogactwo słowa i możliwości przekazu. 
Pani Halina Kędzior z Biblioteki Publicznej 
w Piasku i pani Edyta Hanslik mają 
przyjemność zaprosić miłośników poezji 
na spotkanie z zawartością tej pięknej 
antologii. Prezentacja utworów ze zbioru 
"Rozbudzeni Poezją" odbędzie się w środę 
19 marca o godzinie 17.00 w Bibliotece 
Publicznej w Piasku.  
Serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy 
sami piszą, którzy lubią rozmawiać o 
poezji i słuchać poezji. To spotkanie jest 
okazją to tego, aby przekonać się, że 
piszących jest bardzo wielu i że 
wrażliwość na słowo poetyckie we 
współczesnym społeczeństwie nie ginie. 

 

http://biblioteka-pszczyna.home.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=683:rozbudzeni-poezja-w-piasku&catid=18&Itemid=161

