
Nakład 500 egz., redagują: Agnieszka Gniełka-Helios, Barbara Psik  (e-mail: basia-psik@o2.pl, strona internetowa:  www.piasek24.pl 

 

c.d .„Mikołaje – Aniołom“ bieg w Piasku 
Jak zapowiadają organizatorzy w dniu tym upominki od Świętego Mikołaja spadać będą nawet 
z nieba...  zaś wszyscy kibice znajdujący się na trasie biegu spotkać   będą   mogli   Mikołajów 
z Łąki przekazujących słodkie upominki oraz kwestujących na rzecz „Kulejących Aniołów“.  
10 grudzień będzie także dniem otwartym „Domu Kulejących Aniołów“, gospodarze zapraszają  
do zobaczenia jak niewiele już brakuje by w obiekcie swoje ukojenie znaleźć mogli ludzie, którym 
zdrowie nie pozwala na życie bez opieki i pomocy osób sprawnych fizycznie i umysłowo. 
Odwiedzających zapraszamy na smaczną grochówkę przyrządzoną przez strażaków OSP 
Piasek, a także kawę i herbatę po trudach kibicowania zawodnikom na mroźnej trasie biegu. 
Osoby chętne mogą przynieść słodycze, które pozwolą na uzupełnienie spalonych kalorii 
biegaczom. Biuro zawodów, szatnia i depozyt w dniu imprezy działać będą na terenie budynku 
„Kulejących Aniołów“ w godzinach 11.00 – 15.00. 
Dochód z imprezy zostanie przeznaczony na ostatnie prace wykończeniowe "Domu Kulejących 
Aniołów", dlatego zachęcamy do wsparcia inicjatywy dowolną wyższą kwotą. 
Opłata startowa, która w całości przekazana zostanie na dokończenie budowy wynosi 20 zł dla 
wpłacających za pośrednictwem internetu oraz 30 zł dla uczestników zgłaszających się w dniu 
biegu (jeśli wcześniej nie zostanie przekroczony limit 500 uczestników).  
Zgłoszenia uczestnictwa w biegu "Mikołaje – Aniołom" dokonywać można na stronie 
http://dostartu.pl/mikolaje-aniolom-v539.pl.html  lub wypełniając formularz, do którego dostęp 
będzie poprzez strony: www.personalbest.pl, www.dostartu.pl oraz www.maratonypolskie.pl. 
Za zgłoszenie uważa się prawidłowo wypełniony formularz elektroniczny oraz wpłacenie 
opłaty startowej (z wyjątkiem osób zwolnionych z opłaty startowej) na rachunek bankowy 
05 1870 1045 2078 1001 9156 0001 (Nest Bank) wpisując jako tytuł wpłaty: imię, nazwisko, 
klasyfikację,  bieg "Mikołaje – Aniołom".  
Osoby chętne do wsparcia finansowego organizacji biegu "Mikołaje - Aniołom", a także 
wolontariusze potrzebni do pomocy w dniu imprezy proszeni są o kontakt z osobami 
reprezentującymi organizatorów tj. Tomaszem Bratkiem nr tel. 609 568 567 i Jackiem 
Kotajnym nr tel. 601 514 249. 
Wszystkich mieszkańców Piasku w dniu biegu prosimy o gorący doping na trasie, nie 
zapominając o mile widzianych "akcentach mikołajowych". Chcącym spotkać Mikołajów z Łąki 
podpowiadamy, że możliwość taka będzie w rejonie ulic Katowickiej i Dworcowej. Będą oni 
przekazywać słodkości a także prowadzić zbiórkę na "Dom Kulejących Aniołów". Zapraszamy 
również do odwiedzenia "Domu Kulejących Aniołów" w godzinach popołudniowych. Informujemy 
też o możliwości wystąpienia utrudnień w ruchu drogowym na terenie Piasku w godzinach 13.00 
– 14.30, za które z góry przepraszamy. 

Organizatorzy 
 

Kalendarze OSP Piasek 
Strażacy OSP informują o rozpoczęciu w dniu 26.11 akcji rozpowszechniania kalendarza 
strażackiego na rok 2017 w naszej miejscowości. 

Gazetka informacyjna sołectwa Piasek NR 20/329 z 27 listopada 2016 r. Cena dowolna 
                        

 KGW Piasek tym razem na prezentacji 
potraw w Czarkowie 

17 listopada 2016r., w sali OSP Czarków 
odbyła się już XVIII Prezentacja Potraw Kół 
Gospodyń Wiejskich. Tematem tegorocznej 
prezentacji było "Jodło z mojej wsi". 
Gospodyniami tegorocznej imprezy były 
panie z Koła Gospodyń Wiejskich Czarków, 
które uraczyły przybyłych pysznym "Żyniatym 
żurkiem". Przygotowanych potraw było tyle, 
że trudno się było zdecydować czego 
najlepiej spróbować. 
Nasze Koło z Piasku przygotowało takie 
pyszności jak: karminadle, ciaper kapusta, 
szałot ze śledziem, galaretki wieprzowe                   
i drobiowe, pieczarki opiekane w zalewie 
octowej a ze słodkości babka pioskowo, jeże, 
kołocz z serem i wino. 
Zarząd KGW serdecznie dziękuje wszystkim 
członkom za pomoc w przygotowaniu 
konkursu.  

Zarząd KGW 
 

Nowe przedszkole 
W minionym tygodniu została podpisana 
umowa z firmą F-Bud z Wodzisławia 
Śląskiego, która będzie budowała nowe 
przedszkole w Piasku. Termin zakończenia 
prac budowlanych planowany jest na 
30 września 2017r. Następnie będą miały 
miejsce odbiory techniczne. 

 
 

„Mikołaje – Aniołom“ bieg w Piasku 
 

Rozpoczynamy przygotowania do uroczystego 
otwarcia „Domu Kulejących Aniołów“, którego 
oddanie do użytku planowane jest w pierwszym 
kwartale 2017 roku.  
Z tej okazji 10 grudnia o godzinie 13.00 na 
ulicach Sołectwa Piasek przeprowadzony 
zostanie bieg „Mikołaje - Aniołom“. Każdy 
z uczestników na starcie otrzyma czerwoną 
czapkę, która przypominać ma obchody Dnia 
Świętego Mikołaja.  
W zależności od kondycji uczestnicy do 
pokonania mieć będą dystans 5 lub 10 km. 
Na dystansie 5 km swoich sił spróbować mogą 
biegacze, rolkarze, osoby na wózkach 
inwalidzkich a także miłośnicy chodzenia 
z kijami. Z odcinkiem 10 km zmagać się już 
będą tylko biegacze i osoby uprawiające nordic 
walking. W biegu mogą uczestniczyć wszyscy 
chętni, którzy ukończyli 14 lat. Młodsi mogą 
zorganizować się w grupę, wskazać opiekuna 
i wziąć udział za zgodą rodziców.  
Zarówno start jak i meta biegu zlokalizowane 
zostaną na drodze dojazdowej do „Domu 
Kulejących Aniołów“, której budowę zakończono 
kilka dni temu. Dochód z imprezy przekazany 
zostanie na dokończenie budowy 
wspomnianego obiektu.  
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Wieści z przedszkola… 

W listopadzie przedszkolaki zdobywały i pogłębiały wiedzę z zakresu przyrodniczego: stany 
skupienia wody. Każda z grup obserwowała wodę kapiącą z nieba (deszcz, mżawka), jej obieg 
w przyrodzie, eksperymentowała poprzez przelewanie, mieszanie, filtrowanie i porównywanie: 
deszczówki, wody kranowej i z kałuży. Wnioski nasuwały się same. Ponadto tworzyły szereg 
ciekawych prac plastycznych o listopadowej pogodzie, jak również śpiewały piosenki 
o deszczowej tematyce ilustrując je ruchem. 

24 listopada odbyło się zajęcie otwarte, na które grupa „Tygrysków” zaprosiła swoich Rodziców. 
Dzieci miały możliwość pochwalić się zdobytymi umiejętnościami i wiedzą. 

Najmłodsze grupy przedszkolne odwiedził Pan Leśniczy Zygmunt z Nadleśnictwa Kobiór. 
W czasie spotkania uświadamiał dzieciom o konieczności dbania o lasy, żyjących w nim 
zwierzętach. Poprzez zabawę przybliżył dzieciom świat króla polskich lasów, jakim jest żubr. 
Dziękujemy za poświęcony czas i za zaangażowanie w krzewieniu świadomości przyrodniczej 
w naszych dzieciach. 

W naszej placówce trwają akcje:  

 „Pomagajmy”, w której to uwrażliwiamy dzieci na potrzeby psów i kotów 
zamieszkujących schroniska i czekających na nowych właścicieli. Zachęcamy do 
pomagania poprzez zakup suchej karmy dla potrzebujących czworonogów. 

 „Pieluszka dla chorego maluszka”. Akcja na rzecz podopiecznych Fundacji Śląskie 
Hospicjum dla dzieci. Zachęcamy do podarowania paczki dowolnych pieluszek 
w dowolnym rozmiarze. Akcja trwa do 10.12. 

  "Góra grosza", w której każda drobna moneta może pomóc najbardziej potrzebującym 
dzieciom nie wychowującym się w rodzinach. 

6 grudnia do naszego  przedszkola zawita gość, na którego czekaliśmy cały długi rok – Święty 
Mikołaj. Zapraszamy również na spotkanie z tak ważnym gościem dzieci spoza przedszkola. 

Więcej informacji w przedszkolu. 
Aldona Szłapa, Kornelia Pala   

 

Dyrekcja ZSP przypomina o rozpoczęciu prac przy budowie 
przedszkola i o zachowaniu bezpieczeństwa na terenie ZSP w Piasku. 
Wejścia do szkoły od strony wschodniej będą nieczynne. Plac zabaw 
jest nieczynny do odwołania. Wszystkich obowiązuje bezwzględny 
zakaz wstępu na teren budowy. 

 

… i ze szkoły. 
Ostatnie dni października w naszej szkole upłynęły pod znakiem ziemniaka. Uczniowie wszystkich 
klas kosztowali ziemniaki upieczone na grillu. Oprócz walorów smakowych poznawaliśmy także 
wartości odżywcze tego warzywa. Za pomoc w zorganizowaniu tych „ziemniaczanych dni” 
dziękujemy Pani Intendentce i Panu Konserwatorowi, który niestrudzenie doglądał ziemniaczanego 
grilla. 

28 października klasy VI i klasa Va gościły u siebie Pana Sławomira Pastuszkę. To były absolwent 
naszej szkoły, obecnie uznany historyk, który specjalizuje się w tematach związanych z historią 
Żydów, którzy zamieszkiwali Pszczynę i jej okolice. Pan Sławomir podzielił się z uczniami swoją 
szeroką wiedzą. Pokazał też materiały archiwalne dotyczące historii Żydów w Pszczynie. 

3 listopada nasi uczniowie wzięli udział w zawodach piłki ręcznej odbywających się w Szkole 
Podstawowej nr 4 w Pszczynie. Reprezentacja naszej szkoły, wygrywając mecze ze Szkołą 
Podstawową nr 18 z Pszczyny i Szkołą Podstawową nr 11 z Poręby, uzyskała awans do 
ćwierćfinału, w którym po zaciętej walce ulegliśmy drużynie z Czarkowa i zajęliśmy miejsce 5. 
W ogólnej klasyfikacji zajęliśmy miejsce 8.  

Tarnowskie Góry odwiedzili również – poza szóstoklasistami – uczniowie klas V w ramach zajęć 
z Edukacji regionalnej. Wielkim przeżyciem było płynięcie łódkami w Sztolni Czarnego Pstrąga 
i spacer korytarzami Zabytkowej Kopalni Srebra. Uczniowie przekonali się, że podziemna 
przestrzeń jest fascynująca i bogata – są tu i zjawiska krasowe, i podziemne zbiorniki.  

17 listopada nauczyciele i uczniowie klas V-VI uczestniczyli w warsztatach, podczas których 
powstawały różnorodne ozdoby świąteczne. Wszystkie wyroby można było kupić na kiermaszu 
świątecznym przed wywiadówką. Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w przygotowanie 
i sprzedaż pięknych ozdób, a także tym z Państwa, którzy chętnie je kupowali.  

Boże Narodzenie to szczególny czas dzielenia się z innymi. W tym roku po raz pierwszy ZSP 
organizuje pomoc dla najbardziej potrzebujących w ramach akcji „Szlachetna paczka”. Wybraliśmy 
rodzinę – samotną matkę z niepełnosprawnym umysłowo synem – która boryka się z problemami 
finansowymi. Wszystkich ludzi dobrej woli prosimy o włączenie się do świątecznej pomocy. Dary 
w postaci datków pieniężnych lub konkretnych rzeczy materialnych zbieramy od 23 listopada 
(środa) do 7 grudnia (środa). Punktem zbiórki jest ZSP w Piasku. Prosimy o darowanie nowych 
rzeczy. Szczegółowe informacje na temat sytuacji wybranej rodziny oraz jej potrzeb znajdują się 
na szkolnej stronie internetowej. 

22 listopada klasy III wybrały się na wycieczkę do Filharmonii Śląskiej w Katowicach. Uczniowie 
zwiedzili dużą salę koncertową. Specjalnie dla nich muzyk zaprezentował kontrabas, grając 
fragment utworu. Później w małej sali koncertowej odbyła się lekcja: Opowieść o dawnych 
instrumentach. Uczniowie mogli zobaczyć i posłuchać bardzo starych instrumentów – klawesynu, 
violi da gamba i fletów z różnych stron świata. Szczęśliwcy akompaniowali muzykom na 
instrumentach perkusyjnych. 

        Barbara Wardziak 
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