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Wieści ze szkoły 
Uczniowie klas drugich i trzecich zostali przeszkoleni w ramach programu „Ratujemy i 

uczymy ratować” prowadzonej przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy od roku 2006. 

Już 91% polskich szkół podstawowych objętych jest tym programem. Uczniowie zostali 

wyposażeni w niezbędną wiedzę na temat korzystania z numerów alarmowych i 

przetrenowali takie ratujące życie rozmowy na złożonych przez siebie tekturowych 

telefonach. Obejrzeli filmik na temat udzielania pierwszej pomocy. A następnie nauczyli 

się, jak wykonać pozycję boczną oraz poznali elementy resuscytacji. Każdy uczestnik 

otrzymał książeczkę – poradnik, a w niej certyfikat ukończenia kursu. Szkolenie 

przeprowadziły: Beata Skrzypiec oraz Agnieszka Tużnik.  

Klasa II a (wych. A. Skapczyk) spotkała się z higienistką szkolną p. Anna Michałek.  

Celem tego spotkania było poznanie właściwych technik szczotkowania zębów oraz miejsc 

w jamie ustnej, na które należy zwrócić szczególną uwagę podczas mycia. Dzieci 

dowiedziały się, że codzienna profilaktyka pomaga zapobiec problemom jeszcze przed ich 

pojawieniem się. Przekonały się, iż dentysta to sojusznik w walce o zdrowe zęby i dziąsła, 

więc trzeba do niego chodzić regularnie. 

Z okazji Dnia Ziemi zorganizowana została zbiórka puszek i makulatury. Dwa razy do roku 

akcję przeprowadza naucz. przyrody Katarzyna Bilek.  

25 kwietnia w kościele parafialnym odbyła się wieczornica z okazji kanonizacji Ojca 

Świętego Jana Pawła II. Uroczystość przygotowała katechetka Barbara Pyclik oraz Joanna 

Kukla przy wsparciu Anny Ryby (multimedia) oraz Kariny Głowackiej- Bieszczad 

(muzyka). Scenografię przygotowała Barbara Szymura – Trębacz. Wystąpili uczniowie 

wielu klas, przybliżając nam sylwetkę Jana Pawła II i wprowadzając w nastrój zadumy i 

refleksji. 

Konkursy 

Uczennice klasy IVb: Maja Bilek, Kamila Kędzior, Justyna Zorembska, Marta Lach, 

Emilka Wrochna, Karolina Mucha pod okiem naucz. informatyki Karoliny Zioło nakręciły 

film „Magiczne drzewo”. Film powstał w ramach ogólnopolskiego konkursu czytelniczego 

„Między nami czytelnikami” i zdobył wyróżnienie! To bardzo duży sukces. Zapraszamy do 

oglądania na stronie internetowej szkoły. 

Przed świętami zostały ogłoszone wyniki Wielkanocnego Konkursu Plastycznego 

organizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury w Goczałkowicach – Zdroju. Siedmioro 

uczniów klasy Ib (wych. Beata Goleń-Świgoń) wzięło w nim udział. Pisanka Magdaleny 

Wiencek otrzymała wyróżnienie. 

Wieści z przedszkola 

Do przedszkola przed świętami zawitał zajączek i zostawił dzieciom w koszyczkach 

prezenty. Poszukiwania odbywały się przedszkolnym ogródku i sprawiły dzieciom dużo 

radości 

B.Skrzypiec 
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Będzie odwodnienie Orlika 

Skończą się problemy z wodą na 

boisku „Orlik” w Piasku. Z ulga 

odetchną mieszkańcy posesji 

zlokalizowanych bezpośrednio 

przy boisku piłkarskim, którzy nie 

raz zostali już podtopieni. 

Zadowolone jest także  Polskie 

Stowarzyszenie na Rzecz Osób z 

Upośledzeniem Umysłowym Koło 

w Pszczynie, które w sąsiedztwie 

buduję Dom Kulejących Aniołów. 

W kwietniu w Urzędzie Miejskim w 

Pszczynie przedstawicielki Firmy 

Projektowo-Budowlanej „Pion” z 

Lubenia podpisały umowę na 

odwodnienie terenu wokół boiska 

„Orlik” w Piasku. 

Boisko Orlik zostało wybudowane i 

przekazane do użytkowania w 

listopadzie 2010 roku. Niestety w 

związku z tym, że grunty wokół 

boiska zalewane są spływającymi 

wodami z powierzchni boiska a 

także z terenów położonych 

wyżej, tworzą się obniżenia terenu 

tworząc nieckę bezodpływową.  

W celu odwodnienia terenów 

wokół boiska Orlik w Piasku 

zaprojektowana została sieć 

kanalizacji deszczowej. Wody 

deszczowe odprowadzone zostaną 
do cieku wodnego „Dokawa” 

Źródło: UM Pszczyna 

 

 
Spotkanie informacyjne 

Projektanci Pracowni Projektowej „Prowodkan” 
zapraszają mieszkańców Sołectwa Piasek do 
Ośrodka Kultury "Kaniówka" w dniu 28 kwietnia 
2014 roku, celem ustalenia aktualnego przebiegu 
trasy kanalizacji oraz przyłącza do budynku w 
godzinach od 9.00 - 20.00. Mieszkańcy, którzy 
nie uzgodnili przebiegu trasy kanalizacji oraz 
przyłącza proszeni są o niezwłoczne przybycie. 
Zapraszamy również osoby, które uzgodniły już 
przebieg przyłącza, w celu weryfikacji ustaleń 
terenowych z projektantami. Dla celów 
poglądowych, zostaną wydrukowane mapy, z 
aktualnym przebiegiem kanalizacji sanitarnej, 
która wcześniej została przez naszych 
projektantów ustalona z mieszkańcami i 
zaprojektowana. Prosimy również o zapoznanie 
się i wyrażenie zainteresowania projektem, po to 
aby mieć pewność, iż przyłącze zostało 
odpowiednio ustalone i naniesione na mapę. 
Jednocześnie informujemy, iż osoby, które 
dotychczas nie ustaliły przebiegu przyłącza i nie 
wyrażą zainteresowania danym spotkaniem - 
projektem sieci kanalizacyjnej, nie zostaną ujęte 
w projekcie kanalizacji sanitarnej dla Piasku. W 
momencie gdy projekt zostanie oddany do 
realizacji mieszkańcy, którzy nie uzgodnili trasy 
przebiegu przyłącza do swojego budynku będą 
zmuszeni na własny koszt wykonać projekt 
przyłącza kanalizacyjnego. 
Pracownia Projektowa „Prowodkan” 
Ul. Józefa Sarego 25/9, 31-047 Kraków 
12-422-10-58; 784-556-721 
prowodkan@o2.pl ; radek_prowodkan@interia.pl 

Mapa z projektowaną kanalizacją jest dostępna 
na naszej stronie internetowej 
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