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Urząd Miejski zbiera informacje o chętnych do wymiany pieców i termomodernizacji 

Urząd Miejski w Pszczynie rozpoczyna realizację I etapu Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie 
gminy, który zakłada likwidację  10-letnich lub starszych kotłów na paliwa stałe takie jak miał, węgiel, muł 
węglowy lub flot. Planuje się również wymianę niskosprawnych kotłów gazowych, dopłaty do montażu 
kolektorów słonecznych oraz dociepleń budynków mieszkalnych. To kolejne działania mające ograniczyć 
niską emisję, które w ostatnim czasie realizowane są na terenie Pszczyny. 

W celu pozyskania środków zewnętrznych Urząd Miejski zobligowany jest do określenia szacunkowej 
liczby uczestników w programie dofinansowania do wymiany kotłów i dociepleń budynków.  

Ankieta stanowić będzie podstawową informację, na podstawie, której wypracowane zostaną główne 
kierunki wsparcia finansowego. Informacje od mieszkańców pozwolą określić także skalę działania                                  
w gminie. Dzięki uzyskanym informacjom władze gminy uzyskają odpowiedź na pytanie jaką formę 
wsparcia mieszkańcy preferują? Wymianę kotłów na nowoczesne węglowe, gazowe, odnawialne źródła 
energii czy termomodernizację budynków. Dzięki tym działaniom osiągnięte zostaną określone efekty 
ekologiczne. Dokument można znaleźć również na stronie www.pszczyna.pl. 

Wypełnione ankiety należy składać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Pszczynie, pok. nr 4 
osobiście lub listownie, droga e-mailową na adres pszczyna@pszczyna.pl w terminie do 17 marca 2017r. 
W przypadku wysłania ankiety pocztą, decyduje data wpływu ankiety do Urzędu Miejskiego w Pszczynie. 

źródło UM w Pszczynie 

W naszym sołectwie ankiety „wstępne deklaracje” przystąpienia do projektu dostępne będą w sklepach: 
Pani Celiny Klimek, Państwa Jabłońskich, Max, Gama, Groszek jak również w biurze sołtysa. Wszystkich 
zainteresowanych prosi się o złożenie takiej ankiety. 
 

Kolejna rewolucja śmieciowa 
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska, od 1 lipca 2017 roku zmienią się zasady segregacji 
śmieci w całej Polsce. Zmiany odczują mieszkańcy Pszczyny, gdzie zamiast dotychczasowego jednego 
worka do selektywnej zbiórki pojawi się kilka – oddzielne na papier, szkoło, a także tworzywa i metale. 
Osobno zbierane będą także odpady bio. 

Mieszkańcy Pszczyny bardzo często chwalili wygodę, ponieważ w gminie Pszczyna odpady dzielono na 
sekcje suchą i mokrą. Dotychczas do żółtego worka wrzucało się wszystkie odpady segregowane,                    
a szczegółowa selekcja odbywała się już na etapie procesu przeróbki. 

Rozporządzenie Ministra Środowiska wprowadza zmiany. Selektywnie zbierać będzie się papier, szkło, 
metale, tworzywa sztuczne oraz odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem 
bioodpadów. 

Obecnie mieszkańcy gminy płacą 10,80 zł/osobę/miesiąc jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób 
selektywny lub 16,00 zł/osobę/miesiąc jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny. 
Ostatni przetarg na wywóz śmieci z gminy wygrała firma Remondis. Przetarg przestaje obowiązywać                  
30 czerwca br. W najbliższym czasie Urząd Miejski rozpisze nowy, który będzie zakładał wprowadzenie 
zmian. Wszystkie samorządy muszą dostosować się do nowych przepisów. Zmiany wynikające                        
z rozporządzenia Ministra Środowiska musi zaakceptować Rada Miejska, która wprowadzi nowy 
regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pszczyna. Pełny tekst rozporządzenia 
znajduje się na stronie sejm.gov.pl                                                                             źródło UM w Pszczynie                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
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Zebranie sprawozdawczo-wyborcze w OSP 
Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Piasku 
zaprasza swoich członków na zebranie 
sprawozdawczo-wyborcze które odbędzie się               
11 lutego 2017 r. tj. sobota o godzinie 17:00                    
w siedzibie straży. 

 
Zebranie sołeckie 

Sołtys Piasku zaprasza na zebranie sołeckie, 
które odbędzie się 28 lutego 2017r. tj. wtorek                   
o godz.17.00 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym 
w Piasku. 
 

Potrzebne mieszkanie 
Właściciel domu, który spłonął w wigilię przy              
ul. Katowickiej poszukuje dla siebie małego 
mieszkania w Piasku. Do końca lutego br. 
tymczasowo mieszka w Domu Turysty                       
w Pszczynie. Jeżeli  ktoś miałby jakieś małe 
mieszkanie, które mógłby wynająć Panu 
Henrykowi, proszony jest o kontakt pod numerem 
telefonu: 696 789 570. Decyzją Powiatowego 
Inspektora Nadzoru Budowlanego dopiero 
początkiem marca można rozpocząć rozbiórkę 
zniszczonego pożarem domu. 

  
 

Od 1 stycznia 2017 r. weszły w życie 
zmiany w ustawie o ochronie przyrody 

Zniesiono między innymi wymóg uzyskania 
zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów                    
z prywatnych posesji. Ustawa pozwala na 
usuwanie drzew i krzewów z terenów 
nieruchomości stanowiących własność osób 
fizycznych   z   wyłączeniem  drzew  na  terenach 
 

 
wpisanych do rejestru zabytków i  pomników 
przyrody oraz drzew usuwanych w celu 
przywrócenia gruntów do użytkowania rolniczego. 

Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów wciąż jest 
niezbędne w przypadku: 
• przedsiębiorców i podmiotów gospodarczych. 
• nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków  
• rolników (z wyjątkiem usuwania drzew/krzewów nie 
związanych z prowadzoną działalnością 
gospodarczą w branży rolniczej), 
• osób użytkujących nieruchomość                                     
o nieuregulowanym stanie prawnym, 
• wspólnot mieszkaniowych, 
• osób dzierżawiących nieruchomości, 
• osób których nieruchomości znajdują się w ich 
wieczystym użytkowaniu, 
• drzew – pomników przyrody zlokalizowanych na 
prywatnych nieruchomościach, 
• drzew i krzewów stanowiących własność osób 
fizycznych, usuwanych na cele związane z 
prowadzeniem działalności gospodarczej, 
• drzew i krzewów usuwanych w celu przywrócenia 
gruntów do użytkowania innego niż rolnicze. 

Przystępując do usuwania drzew należy także 
pamiętać o sezonie lęgowym ptaków. Drzewa 
stanowiące siedliska chronionych gatunków zwierząt 
(np. w postaci gniazd i budek lęgowych) można 
usuwać od 16 października do 1 marca. 

Należy też zachować ostrożność usuwając drzewa                 
i krzewy na posesjach graniczących np. z drogą 
publiczną. Bardzo często ogrodzenie nieruchomości 
nie przebiega bowiem po granicy działki, a drzewa 
rosną w rzeczywistości na terenie pasa drogowego. 

http://www.piasek24.pl/
http://www.pszczyna.pl/
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Wieści z przedszkola… 
Zakończyły się ferie zimowe, które pozwoliły dzieciom odpocząć, nacieszyć się czasem wolnym 
i skorzystać ze sprzyjającej, zimowej aury. Wróciły do przedszkola pełne wrażeń i nowej, 
niespożytej energii, gotowe do aktywnej zabawy i pracy. 

Również wizyta zaproszonych Dziadków na uroczystości przedszkolne ciepło wpisały się w ich 
serduszka. Dziękujemy za tak liczne przybycie i czas poświęcony wnuczętom. 

Wkrótce odbędzie się w naszym przedszkolu konkurs plastyczny pt. "Karnawałowy szał". 
Zapraszamy do wykonania barwnych i ciekawych karnawałowych masek. Jak zwykle na dzieci 
czekają upominki, a konkurs rozstrzygnięty zostanie na Wielkim Balu Przebierańców. 

14 lutego planowany jest teatrzyk z udziałem profesjonalnych aktorów Teatru "Arkadia" 
z Krakowa w przedstawieniu pt. "Przyjaźń to skarb".  

17 lutego w naszym przedszkolu odbędzie się Wielki Bal Przebierańców. Zachęcamy do 
przygotowania pomysłowego przebrania naszym przedszkolakom, aby w dobrych nastrojach 
uczestniczyć w wesołych zabawach. W tym dniu zapraszamy również na bal dzieci, które nie są 
naszymi wychowankami. Prosimy pamiętać, by zaopatrzyć dziecko w obuwie zmienne 
i zapewnić mu opiekę podczas tej imprezy. Bardziej szczegółowe informacje dotyczące balu 
umieszczone są na gazetce informacyjnej przedszkola oraz na stronie internetowej: 
przedszkolewpiasku.blogspot.com 

Pragniemy przypomnieć, że z powodu zanieczyszczeń powietrza ograniczone są wyjścia na 
podwórko. Liczymy na "korzystne wiatry". 

Aldona Szłapa, Kornelia Pala 
 
… i ze szkoły 
Czas zabaw na śniegu i odpoczynku od nauki już za nami. Uczniowie wrócili po feriach do szkoły 
na wspaniały bal karnawałowy. Bawili się wyśmienicie! Dziękujemy Radzie Rodziców za pomoc 
i zapewnienie uczniom pysznej przekąski.  

Zanim poznamy bieżące wydarzenia, powróćmy jeszcze na chwilę do tego, co działo się 
w szkole przed feriami... 

W świątecznej atmosferze uczniowie wraz z nauczycielami zaprezentowali tradycyjnie już 
Koncert Świąteczno-Noworoczny, który odbył się, dzięki uprzejmości Księdza Proboszcza, 
w kościele parafialnym w Piasku. Tegoroczne przedstawienie opowiadało o drodze Maryi 
i Józefa do Betlejem. Nowonarodzonego Jezusa witali aniołowie, pasterze, trzej królowie oraz 
dzieci. Całość koncertu uświetniły kolędy, pastorałki i piosenki świąteczne. Utwory poetyckie, 
piękny śpiew solistów, chóru, akompaniament różnych instrumentów muzycznych pozwoliły po 
raz kolejny pochylić się nad tajemnicą przyjścia Bożego Syna na świat. Uczniowie grali na 
fletach, cymbałkach, akordeonie, gitarach, ksylofonach, dzwonkach ręcznych, bębnach, 
skrzypcach oraz  różnych  instrumentach  perkusyjnych,  dostarczając  wielu  wzruszeń  i  miłych  

przeżyć. Młodzi artyści okazali się świetnymi aktorami, zwłaszcza Agnieszka Nosek, nasza 
absolwentka. Gośćmi koncertu byli również inni absolwenci naszej szkoły, Patrycja Sołtys 
i Tymoteusz Mazur, którzy zaśpiewali piękną pastorałkę Mario, czy już wiesz? oraz Agata Foltyn 
i Mikołaj Poloczek, którzy akompaniowali wokalistom na skrzypcach.Trudno wymienić wszystkich 
uczestników koncertu, których było bardzo wielu, ale uczniom klas I-VI, którzy wzięli w nim udział, 
serdecznie dziękujemy i gratulujemy. Szczególnie serdecznie podziękowania za poświęcony nam 
czas i pomoc w obsłudze technicznej przedstawienia składamy Pani Małgorzacie Kaszy i naszej 
absolwentce Justynie Ficek oraz Panu kościelnemu. Dziękujemy również wszystkim Darczyńcom, 
którzy w czasie koncertu wspomogli osoby poszkodowane w pożarze w Piasku. Uzbieraliśmy 
1674,60 zł. Pieniądze te w całości zostaną przekazane poszkodowanym. 

Natomiast w ostatni dzień stycznia Rodzice klas V mogli zobaczyć przygotowane przez ich dzieci 
śląskie jasełka. Występ w gwarze śląskiej nie należy do łatwych, ale uczniowie poradzili sobie 
znakomicie. Dziękujemy Rodzicom za liczne przybycie i docenienie pracy dzieci. 

W tym roku nasi uczniowie podjęli się misji kolędowania. Uczyli się ról do bożonarodzeniowej 
scenki, przygotowywali rekwizyty i pamiątkowe gwiazdki z życzeniami dla odwiedzanych 
mieszkańców Piasku. A to wszystko dla dzieci z Tajlandii. W uroczystość św. Szczepana odbyło 
się przedstawienie i posłanie Kolędników Misyjnych przez Księdza Proboszcza. Kolędnicy, 
podzieleni na trzy grupy, wyruszyli pod opieką dorosłych do rodzin i domów w parafii, aby głosić 
radość z narodzenia Jezusa, śpiewać kolędy i zachęcać do przyłączenia się do zbiórki. Kolędowali 
kilka dni z wielkim zapałem i radością. Jedna grupa kolędowała także na początku stycznia 
w szkole. Pragniemy podziękować wszystkim za otwarcie drzwi swoich domów oraz serc i za 
złożone ofiary materialne. Dziękujemy Paniom, które kolędowały z dziećmi: Pani Dobosiewicz, 
Pani Napierale, Pani Kaszy, Pani Maksym. 

Jesteśmy dumni także z osiągnięć sportowych naszych uczniów. 11 stycznia 2017 roku w szkole 
odbyły się Gminne Zawody w Tenisie Stołowym Szkół Podstawowych. Drużynę chłopców 
reprezentowali: Marcin Anderko, Dariusz Ryguła i Szymon Krawieczek. Chłopcy zajęli I miejsce! 
Rywalizację indywidualną wygrał Marcin Anderko. Nasze dziewczęta – Zofia Szuster, Hanna 
Broncel i Paulina Stęchły – zajęły III miejsce. Drużyna chłopców zakwalifikowała się do zawodów 
powiatowych, które odbędą się w lutym również w naszej szkole. Gratulujemy i trzymamy za nich 
kciuki! 

  Barbara Wardziak 
 

 
Zaproszenie na Zabawę Karnawałową 

Rada Rodziców przy ZSP w Piasku zaprasza na Zabawę Karnawałową 25 lutego 2017 r. 
w Domu Weselnym Jabłońscy. Start godz. 19.00, gra FlashMusic. Bilety w cenie 100 zł od 
osoby do nabycia w sekretariacie szkoły. 

http://www.piasek24.pl/
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