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Wieści ze szkoły 

26 marca  Elżbieta Sobiech (naucz. wf oraz wychowawca klasy VIa) zorganizowała wycieczkę 

rowerową, na którą pojechali uczniowie klas szóstych.  

1 kwietnia o godzinie 9.00 44 uczniów klasy VIA oraz VIB przystąpiło do ogólnopolskiego  

sprawdzianu w klasie szóstej. Było to bardzo ważne wydarzenie dla najstarszych uczniów naszej 

szkoły. 

Klasa VIB uczestniczyła w warsztatach pt. „Śląska palma wielkanocna” zorganizowanych przez wych. 

Barbarę Kudelę, które odbyły się na Kaniówce. Na zajęciach szóstoklasiści własnoręcznie 

wykonywali palmy wielkanocne zgodnie ze śląską tradycją przekazywaną z pokolenia na pokolenie. 

Warsztaty zostały przeprowadzone przez panią Janinę Kudelę, która podzieliła się z uczniami swoją 

wiedzą na temat tradycyjnej śląskiej palmy. Była to żywa lekcja tradycji. 

Sport w szkole 

27 marca 2014 r. drużyna tenisistek stołowych w składzie: Zofia Kłapyta, Karolina Śleziona i 

Wiktoria Staroń, wzięła udział w rejonowych zawodach tenisa stołowego w Chybiu.  Dziewczyny 

spisały się znakomicie i zajęły III miejsce. Dużym sukcesem jest również II miejsce Zosi w 

klasyfikacji indywidualnej. Brawo dziewczyny! 

Konkursy 

Uczennice Joanna Ryba oraz Hania Loska wzięły udział w konkursie matematycznym dla klas 

piątych KOGEL – MOGEL w Łące. Asia zajęła IV miejsce.  

Za nami Szkolny Konkurs Recytatorski. W kategorii klas pierwszych zwyciężyli: I miejsce: Sonia 

Szłapa, II miejsce: Jakub Kasza, III miejsce: Emilia Lekki  W kategorii klas II – III najwyższe 

miejsca zajęły: Karolina Olszowiec (I miejsce),  Natalia Jabcoń (II miejsce), Magdalena Szuster (III 

miejsce). Wyróżnienia zdobyli: Sandra Szłapa, Tomasz Bojdoł oraz Maciej Kudela.  W kategorii 

klas starszych I miejsce zajęła Julia Jaworska, II miejsce Maja Bilek oraz Agnieszka Nosek, a III 

miejsce - Dagmara Skaźnik, Joanna Ryba, Daria Żelazo  

Wyróżnienia zdobyły: Bogumiła Podoba,  Zofia Kłapyta oraz Natalia Palica.  

Ogromny sukces odniosły uczennice: Emilia Mazur (klasa IIIA) oraz  Martyna Kijok (klasa IIA). 

Zwyciężyły w Europejskiej Corridzie Ortograficznej – międzyszkolnym turnieju organizowanym w 

Studzienicach. Nie tylko wiedza liczyła się w tym konkursie, ale również umiejętność współpracy. 

Gratulujemy dziewczynom!  

Pięcioro uczniów wzięło udział w wojewódzkim etapie konkursu programistycznego BALTIE 2014.  

Spotkanie ze sztuką… 

5 kwietnia, grupa  miłośników teatru obejrzała w Operze Śląskiej w Bytomiu spektakl baletowy „Pan 

Twardowski”. Takie wyjazdowe spotkanie ze sztuka zorganizowała już po raz kolejny Joanna Kukla 

(naucz. muzyki). W maju zorganizowany będzie kolejny taki wyjazd.  

Wieści z przedszkola 

27 marca do przedszkola zawitał teatr „Skrzat” z przedstawieniem pt. „Wielki bal u królowej kwiatów”. 

Dzieci aktywnie uczestniczyły w spektaklu, który zachwycał dialogami, rekwizytami i ciekawą fabułą.  

Zorganizowano i rozstrzygnięto konkurs wielkanocny pt. „ALE JAJO”. Prace można zobaczyć w 

korytarzu przy wejściu do przedszkola oraz w galerii zdjęć na stronie internetowej szkoły. 

B.Skrzypiec 

Orlik w Piasku doczeka się odwodnienia 
Wiemy już na pewno, że w najbliższym czasie rozpoczną się prace mające na celu odwodnienie boiska 
„Orlik” i zlikwidowanie tworzącej się wokół bezodpływowej niecki. 8 kwietnia została podpisana stosowna 
umowa i lada dzień rozpoczną się prace w terenie 
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Z okazji zbliżających się  

Świąt Wielkanocnych  
pragniemy życzyć Państwu,  

aby były one przepełnione radością, 

obcowania z rodziną i przyjaciółmi,  

miłością oraz refleksją związaną z 

tym pełnym zadumy,  

ale jakże radosnym czasem 

Redakcja „Wieści z Piosku wraz z 
Sołtysem Piasku 

ZAPROSZENIE KERII 
Zarząd Koła serdecznie zaprasza na 
spotkanie informacyjno – biesiadne, 

które odbędzie się 24 kwietnia, w 
czwartek na Kaniówce. 

Zarząd KERII 

Apel Rady Rodziców 

W imieniu rodziców dzieci, które już 

uczęszczają bądź będą uczęszczały do 

naszego Zespołu Szkolno – 
Przedszkolnego chcemy wystosować 
do Burmistrza Pszczyny pismo z 
prośbą o rozbudowę naszej 
szkoły. Zwracamy w nim uwagę 
przede wszystkim na brak miejsca w 
przedszkolu dla naszych dzieci jak i 

kłopoty lokalowe szkoły. Zależy nam 
by pod petycją podpisała się jak 
największa liczba osób.  

Pismo jest do wglądu w Sekretariacie 

szkoły, jak również u nauczycieli 

przedszkolnych, tam też można 
złożyć także swój podpis.  

Przewodnicząca RR – Agnieszka 

Gniełka-Helios 

Czarni zaczynają wiosnę 

Piłkarze Czarnych Piasek rozpoczynają 
rundę wiosenną w klasie B. Drużynę 
poprowadzi Piotr Wieczorek, jest też kilka 
nowych twarzy w zespole. 
Do kadry piaskowian dołączyli Łukasz 
Kurcius, Sławomir Gumiński, Damian 
Wieczorek oraz dwóch juniorów 17-letni 
Artur Mazur i 16-letni Grzegorz Mazur. 
Jeszcze w grudniu drużynę po Tomaszu 
Malcharku objął Piotr Wieczorek. 
Piaskowianie wiosnę rozpoczną w 
Suszcu, gdzie w niedzielę 13 kwietnia o 
16.00 zmierzą się z rezerwami 
Krupińskiego. Pierwszy mecz u siebie 
Czarni zagrają w Wielką Sobotę o 16.00, a 
rywalem będzie LKS Krzyżowice. 
Zapraszamy na mecze! 
 
Mecze Czarnych w klasie B: 
10. kolejka Krupiński II Suszec - Czarni  

(13 kwietnia, 16:00) 
11. kolejka Czarni - LKS Krzyżowice  

(19 kwietnia, 16.00) 
12. kolejka LKS Frydek – Czarni 

 (27 kwietnia, 17.00) 
13. kolejka Czarni - Stal Chełm Śląski  

(4 maja, 17.00) 
14. kolejka Josieniec Radostowice - 

Czarni  
(11 maja, 17.00) 

15. kolejka Siódemka Tychy - Czarni  
(18 maja, 17.00) 

16. kolejka Czarni - Polonia Międzyrzecze  
(25 maja, 17.00) 

17. kolejka LKS Wisła Mała - Czarni  
(1 czerwca, 17.00) 

18. kolejka Czarni - ZET II Tychy  
(8 czerwca, 17:00) 

 

 


