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Wieści ze szkoły 

10 marca  Elżbieta Sobiech (naucz. wf oraz wychowawca klasy VIa) zorganizowała wyjazd na 

basen do Czechowic Dziedzic. Chętnych nie brakowało, a pojechali w większości szóstoklasiści.  

Uczniowie klas drugich (wych. A. Skapczyk oraz A. Tużnik) uczestniczyli w ciekawej lekcji w 

gospodarstwie rolnym państwa Kolarczyków.  Dzieci zobaczyły, jak wyglądała praca rolnika oraz 

jak powstaje prawdziwe masło.  W klasach drugich oraz trzecich odbyły się lekcje związane ze 

zdrowym odżywianiem. Dzieci robiły  kolorowe kanapki, surówki, sałatki, pastę jajeczną oraz 

twarożkowe bałwanki. Były to smaczne i kolorowe zajęcia… 

Zorganizowaliśmy ZIELONE ŚNIADANIE NA POWITANIE WIOSNY ( B. Skrzypiec, B. 

Kudela, A. Granatyr – Spychała) Niezawodne okazały się nasze mamy, które już po raz kolejny 

współpracują z nami w tej akcji: p. Ewa Kłoska oraz H. Nosek. 

Uczniowie klas I – III po raz drugi w tym roku szkolnym spotkali się z muzykami Filharmonii 

Śląskiej. Było to spotkanie z twórczością Jana Brzechwy i Juliana Tuwima. Przedstawienie tych 

wierszy było jednak nietypowe, ponieważ zostało zaprezentowane w wersji jazzowej. Spotkanie 

zorganizowała A. Tużnik. 

Sport w szkole 

19 marca w naszej szkole odbył się coroczny turniej halowej piłki nożnej chłopców klas IV-VI. 

Organizuje go co roku Elżbieta Sobiech. Pomimo popołudniowych godzin tego „piłkarskiego 

spotkania” do gry zgłosiło się sześć drużyn. Zwycięską drużyną, po bardzo zaciętej walce została 

drużyna z klasy szóstej:  FC.SPARTA” w składzie: Mateusz Ryguła, Paweł Bratek, Wojtek 

Mazur, Patryk Tatarczuch, Darek Jurga.  

Konkursy 

Dnia 7 marca 2014 roku odbył się w Łące Międzyszkolny Konkurs Języka Angielskiego. Naszą 

szkołę reprezentowały uczennice klas piątych: Zuzanna Kobiela, Julia Kania oraz Hanna 

Loska. Za nami konkurs matematyczny Kangur, w którym wzięło udział wielu uczniów od klasy 

drugiej do szóstej.  W naszej szkole zorganizowano powiatowy etap konkursu programowania 

Baltie 2014 (Karolina Zioło). Wzięło w nim udział siedmioro uczniów z naszej szkoły. Do etapu 

wojewódzkiego przeszli: Dawid Chojecki, Marek Mianowski, Emilia Śleziona, Julia 

Skamarajtys i Julia Kania.  

21 marca odbyła się V edycja szkolnego konkursu MAM TALENT. Wzięło w nim udział ponad 

80 wykonawców. Zwycięzcy konkursu w kategorii występów indywidualnych to: Mikołaj Dętkoś 

oraz Marcin Anderko (I miejsce), Anna Mazur oraz Inga Marekwia (II miejsce), Karolina 

Olszowiec oraz Maja Bilek (III miejsce). W kategorii ZESPÓŁ zwyciężyły Iskiereczki z IIIb, 

drugie miejsce zajął zespół DNW z klasy VIb, a trzecie zespół z klasy VB. Nagrody ufundowała 

Firma ZORKA, drobne słodkości dla każdego uczestnika zapewnił nam SKLEPIK SZKOLNY. 

Dziękujemy! 

Wyjazd do opery 

Joanna Kukla (naucz. muzyki) zorganizowała wyjazd do Opery Śląskiej w Bytomiu na spektakl 

Stanisława Moniuszki „Straszny dwór”.  

Wieści z przedszkola 

Przedszkolaczki tradycyjnie pożegnały zimę i powitały wiosnę topieniem marzanny. Zdjęcia z 

tego wydarzenia można zobaczyć na stronie internetowej szkoły. W grupie Żyrafek (naucz. M. 

Pastuszka) odbyły się zajęcia otwarte dla rodziców pt. „Ptaki wracają z ciepłych krajów”. Żyrafki 

również odbyły wycieczkę pod hasłem; „Kim będę, gdy dorosnę”. Odwiedzając aptekę, ośrodek 

zdrowia, remizę strażacką zadawali sobie pytanie, jaki zawód chcą wykonywać w przyszłości 
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 Zbiórka wielkich gabarytów 

Urząd Miejski w Pszczynie informuje, 

że 11 i 14 kwietnia br. w Piasku 

odbędzie się zbiórka odpadów 

wielkogabarytowych.  

11 kwietnia (w piątek) obsługiwane 

będą posesje położone na zachód od 

Alei Dębowej oraz Aleja Dębowa,  

14 kwietnia (w poniedziałek) -  posesje 

położone na wschód od Alei Dębowej. 

Podczas zbiórki zbierane będą 

wyłącznie: stare meble, wersalki, fotele, 

krzesła, wózki dziecięce, dywany, 

zużyty sprzęt elektroniczny i 

elektryczny.  

Odpady muszą zostać wystawione przed 

posesję najpóźniej do godz. 7.00 w dniu 

ich odbioru.  

W pierwszym dniu zbiórki zostaną 

zebrane stare meble, natomiast w dniach 

kolejnych sprzęt elektryczny i 

elektroniczny, wystawiony już w 

pierwszym dniu zbiórki. 

Przypominamy, iż do odpadów 

wielkogabarytowych nie zalicza się: 

opon, styropianu, wełny mineralnej, 

odpadów poremontowych, gruzu, 

worków po nawozach, okien, opakowań 

po chemikaliach, olejach czy truciznach, 

odpadów zielonych (gałęzie, trawa, 

liście), armatury łazienkowej.  

Odpady te nie będą zbierane. 

 

Zaproszenie 
Dnia 03.04.14 o godzinie 17.00 w 
Bibliotece Publicznej w Piasku 
odbędzie się spotkanie „Poetyckiej 
Piaskownicy” na którą zapraszamy 
chętnych, interesujących się poezją. 

Halina Kędzior 
 

STEYR W OSP 

W dniu 20 lutego 2014 r. 

Ochotnicza Straż Pożarna w Piasku 

pozyskała samochód specjalny 

GCBA STEYR 1490 od Komendy 

Powiatowej Państwowej Straży 

Pożarnej w Pszczynie. W tym dniu 

została podpisana umowa 

przekazania pojazdu.  

Po drobnych remontach samochód 

jest już gotowy do akcji. Warto 

dodać, że jest to najcięższy pojazd 

w powiecie pszczyńskim, jego 

zbiornik mieści 13 000 litrów 

wody. Tym samym jednostka OSP 

w Piasku dysponuje już trzema 

samochodami bojowymi. 

 
Budżet Obywatelski 

W związku z realizacją budżetu 
obywatelskiego w Piasku, zlecony został 

projekt dostosowania budynku na 
potrzeby budowanego centrum kultury 

oraz projekt parkingu wzdłuż drogi od 

straży do kościoła. 
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