Uchwała nr 1/2017 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Sołeckiej i udzielenie
absolutorium za rok 2016 – uchwała przyjęta jednogłośnie.

Gazetka informacyjna sołectwa Piasek NR 6/337 z 19 marca 2017 r. Cena dowolna
Ogłoszenie w sprawie
Zbiórki odpadów wielkogabarytowych
Urząd Miejski w Pszczynie informuje, że 7 i 10
kwietnia w Piasku odbędzie się zbiórka odpadów
wielkogabarytowych. 7 kwietnia (w piątek)
obsługiwane będą posesje położone na zachód
od Alei Dębowej oraz Aleja Dębowa, 10 kwietnia
(w poniedziałek) – posesje położone na wschód
od Alei Dębowej. Podczas zbiórki zbierane będą
wyłącznie następujące rodzaje odpadów: stare
meble, wersalki, fotele, krzesła, wózki dziecięce,
itp. zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny.
Odpady muszą zostać wystawione przed posesję
najpóźniej do godz. 7.00 rano w pierwszym
dniu ich odbioru. W pierwszej kolejności 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 następujących
odpadów: opon, styropianu, wełny mineralnej,
odpadów poremontowych, gruzu, worków
po nawozach, okien, drzwi, opakowań
po chemikaliach, olejach czy truciznach,
odpadów zielonych (gałęzie, trawa, liście),
armatury łazienkowej. Odpady te nie będą
zbierane!
Przebudowa ul. Mickiewicza
W dniu 07.03.br otwarto oferty złożone
w postępowaniu przetargowym na „Przebudowę
ul. Mickiewicza w Piasku wraz z kanalizacją
deszczową.” W przetargu udział wzięło osiem
firm.
Najkorzystniejszą
ofertę
złożyło
P.U.P. „Rol-Bud” Spółka Jawna Pastor Kazimierz
z Kobielic na kwotę 686.746,70 zł.

Zebranie Wiejskie 2017
Poniżej zestawienie wniosków złożonych przez
mieszkańców, przyjętych większością głosów oraz
uchwał proponowanych na zebraniu wiejskim w dniu
28.02.br :
 wniosek o wyremontowanie i oddanie do
użytku poczekalni na dworcu PKP
w Piasku złożony przez Pana K. Lacha;
 wniosek o wykonanie nakładki asfaltowej
na ul. Leśnej na całym jej odcinku tj. od
ul. Katowickiej oraz ul. Kolejowej do jej
końca złożony przez Panią M.Korotko
i Pana G. Adama;
 wniosek o wykonanie nakładki asfaltowej
na ul. Kolejowej (boczny odcinek od torów
do cmentarza)
złożony przez Pana
B.Lacha „już po raz czwarty” jak podkreślił;
 wniosek o ustawienie większej ilości
kontenerów na liście na Al. Dębowej
(skrzyżowanie z ul. Leśną, skrzyżowanie
z ul. Dworcową, skrzyżowanie z ul. Jasną)
złożony przez Pana B.Lacha;
 wniosek o uregulowanie stanu prawnego
ul. Wolności, wykonanie
projektu
i przebudowę tej drogi z podaniem terminu
wykonania tych robót złożony przez Panią
M.Kędzior;
 wniosek o zwrócenie się Urzędu
Miejskiego do mieszkańców ul. Wolności
aby odstąpili grunty pod budowę drogi,
o zabezpieczenie w budżecie na rok 2018
środków
na
projekt
przebudowy
ul. Wolności oraz o dobudowę oświetlenia
na tej ulicy złożony przez Pana D.Rębisza.

Uchwała nr 2/2017 – w sprawie zatwierdzenia preliminarza planowanych wydatków finansowych na rok
2017 oraz upoważnienia Rady Sołeckiej do dokonywania przesunięć środków finansowych w preliminarzu
– uchwała przyjęta większością głosów.
Uchwała nr 3/2017 – w sprawie wyrażenia zgody na wydzielenie z Pszczyńskiego Budżetu
Obywatelskiego 2018 kwoty 1 000 000,00 zł na dofinansowanie Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla
gminy Pszczyna – uchwała odrzucona większością głosów.

Plan pracy Rady Sołeckiej w roku 2017
Rada Sołecka w Piasku mając na uwadze potrzeby Sołectwa i dysponując środkami finansowymi
w kwocie 34.080,00 złotych planuje następujące działania:
W zakresie Administracji Publicznej
 utrzymanie budynku Sołtysówki – opłaty za telefon, internet
 utrzymanie budynku Sołtysówki – opłaty za wodę
W zakresie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
 projekt oświetlenia Al. Dębowej od Dworcowej do Leśnej


wykonanie nowej tablicy z planem sołectwa



zakup paliwa do kosiarki do wykaszania terenów zielonych przy Sołtysówce



zakup ławek i koszy przy Al. Dębowej

W zakresie Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego
 zorganizowanie Dnia Seniora - usługa cateringowa







współudział w zorganizowaniu spotkania z okazji dożynek lokalnych
warsztaty np. z wikliny, decoupage lub inne
instruktor muzyczny
warsztaty wokalne
wyposażenie sali
zakup słodyczy na Mikołaja

 wynajem urządzeń dmuchanych podczas festynu sołeckiego
 zakup nagród dla dzieci uczestniczących w grach i zabawach podczas festynu
 pokrycie kosztów zespołu podczas festynu
W zakresie Kultury Fizycznej i Sportu
 Organizacja turniejów sportowych
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1 020,00 zł
820,00 zł
200,00 zł
14 860,00 zł
10 000,00 zł
2 500,00 zł
100,00 zł
2 260,00 zł
15 700,00 zł
3 000,00 zł
1 000,00 zł
1 000,00 zł
1 000,00 zł
2 000,00 zł
2 500,00 zł
700,00 zł
2 000,00 zł
500,00 zł
2 000,00 zł
2 500,00 zł
2 500,00 zł

Wieści z przedszkola…
W ostatnim czasie przewodnim tematem w przedszkolu był teatr. Dzieci tworzyły kukiełki, miały możliwość
prezentowania swoich aktorskich umiejętności przed widzami, którymi byli koledzy i koleżanki z grupy.
Trema nikomu nie dawała się we znaki. Ponadto wielkim zainteresowaniem cieszył się nowy rodzaj teatru teatr cieni, który przemawiał i pobudzał wyobraźnię naszych podopiecznych do wymyślania własnych
scenariuszy znanych bajek.
Wyjazd do Pszczyńskiego Centrum Kultury był zwieńczeniem i podsumowaniem teatralnego tematu.
Spektakl pt. "Dr. Dolittle" z udziałem profesjonalnych aktorów, na dużej scenie, z ogromną kotarą
i kolorowymi światłami oraz rekwizytami cieszył się zainteresowaniem przedszkolaków i wyzwalał ogrom
emocji. Piękna pogoda sprzyjała spacerom wokół zamku, po pszczyńskim rynku, parku i podziwianiu
budzącej się do życia przyrody.
8 marca wszyscy chłopcy pięknie uczcili Dzień Kobiet. Słodyczami, życzeniami i wiosennymi kwiatami
obdarowali wszystkie dziewczynki: te małe i te duże.
W zeszłym tygodniu po raz pierwszy zawitał do przedszkola prawdziwy Iluzjonista. Wszystkie dzieci uległy
"czarodziejskim" umiejętnościom gościa. Prawdziwe gołębie, tańczący stoliczek, sypiące się z rękawa
monety oraz wiele innych atrakcji wprowadziły dzieci w osłupienie.
W najbliższym czasie wszyscy przedszkolacy wybierają się z Marzanną - Zimową Panną na spacer, aby
definitywnie pożegnać zimę. Zwracamy się z prośbą, o zaopatrzenie dzieci we właściwy ubiór na tę pieszą
wędrówkę.
Wiosna zbliża się wielkimi krokami. Korzystajmy więc ze sprzyjającej pogody, aby wzmacniać odporność
naszych pociech.
Aldona Szłapa
…i ze szkoły
23 lutego w Studzienicach odbył się gminny etap Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Wzięło
w nim udział dwoje uczniów z klasy 4a: Weronika Kolarczyk i Sergiusz Sosna. Weronika zdobyła II miejsce
i zakwalifikowała się do etapu powiatowego turnieju. Gratulacje dla obojga reprezentantów szkoły!
28 lutego odbyła się XVII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Języka Angielskiego FOX. Naszą szkołę
w kategorii KITTENS reprezentowali: Marta Helios (3a), Franciszek Nowak (4a), Sara Skrobol, Aleksandra
Baniak, Magdalena Baniak, Aleksandra Kania i Maja Goraus (4b). W kategorii BUNNIES udział wzięli:
Dominika Bassara, Zofia Kowol (5a), Krystian Kawka, Jacek Kwaśniewski, Bartosz Tendera (6a), Kacper
Hanslik, Małgorzata Helios, Jakub Kolon, Maksymilian Malcharek i Maciej Wagner (6b). Uczestnicy pisali
test sprawdzający wiadomości z gramatyki, zasób słownictwa, znajomość kultury i tzw. języka
codziennego, a także zadanej lektury. Wyniki konkursu poznamy za dwa miesiące. Trzymamy kciuki!
1 marca ustanowiono Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Głównym celem obchodów tego
dnia jest przywrócenie pamięci o zapomnianych polskich bohaterach walczących z komunizmem w latach
1944–1963. 26 lutego w Paprocanach odbyła się szczególna uroczystość pod nazwą „Tropem Wilczym.
Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych”. Uczestniczyła w nim uczennica naszej szkoły – Iga Skaźnik (5a).
Dziękujemy.

3 marca odbył się szkolny etap Konkursu Matematycznego PANGEA, w którym wzięło udział 14 uczniów
klas 4-6: Bartłomiej Bąk, Emma Kacewicz, Weronika Mianowska z 4a; Jakub Kasza, Natan Klimek,
Mateusz Loranty, Bartłomiej Uliasz, Julian Wanot, Dominika Warkocz z 4b; Dominik Chojecki z 5b; Marcin
Anderko z 6a; Filip Górecki, Maksymilian Malcharek, Karolina Olszowiec z 6b. Konkurs ten
przeprowadzany jest w wielu krajach Europy. Wyniki poznamy już 20 marca. Trzymamy kciuki za
wszystkich!
W dniach 1-3 marca uczniowie naszej szkoły przeżywali rekolekcje wielkopostne. Prowadziły je po raz
drugi Siostry Służebniczki z Katowic-Panewnik. Towarzyszył nam tekst przypowieści Pana Jezusa
o budowaniu domu na piasku lub skale. Dziękujemy Siostrom i naszym kapłanom za czas posługi.
Realizując cykl tematów poświęconych życiu ludzi dawniej i dziś, uczniowie klasy 2a spotkali się z Panią
Heleną Fuchs. W Ośrodku Kultury „Kaniówka” w Piasku wysłuchali opowieści o życiu codziennym
mieszkańców wsi. Pani Helena zapoznała uczniów z tradycyjnym śląskim strojem, pięknie śpiewała ludowe
piosenki. Bardzo serdecznie dziękujemy za spotkanie. Również uczniowie klasy 2b dowiedzieli się, jak żyło
się dawniej na wsi. Strój śląski pokazała i opisała rówieśnikom uczennica klasy – Wiktoria Zorembska,
która jest najmłodszą członkinią zespołu „Pioskowianie”. Uwieńczeniem cyklu zajęć była wizyta w Ośrodku
Kultury „Kaniówka”. Dzieci miały okazję zobaczyć Izbę Tradycji, a także posłuchać o dawnych czasach.
Bardzo dziękujemy Pani Helenie Fuchs, która podzieliła się swoimi wspomnieniami sprzed kilkudziesięciu
lat, pięknie opowiedziała o życiu na wsi, a także zaśpiewała kilka piosenek ludowych.
7 marca uczennice klasy 4b – Amelia Ceglarek i Dominika Warkocz – wzięły udział w międzyszkolnym
konkursie czytelniczym o Kornelu Makuszyńskim, organizowanym przez ZSP w Czarkowie. Odpowiadały
na pytania związane z życiorysem pisarza i znajomością książki pt. „Panna z mokrą głową”. Za udział
w konkursie dziewczynki zdobyły dla naszej szkoły grę edukacyjną „Mieszkańcy lasu”.
7 marca uczniowie klas 5 i 6 uczestniczyli w żywej lekcji historii. Dowiedzieli się „Jak Sobieski pod
Wiedniem wojował”. Mogli dotknąć replik zbroi, poczuć jej wagę, przymierzyć suknię szlachcianki. Pod
koniec spotkania najuważniejsi zdobyli nagrody w postaci wybitych talarów.
W Ogólnopolskim Konkursie Logicznego Myślenia wzięło udział 25 uczniów naszej szkoły: Julia
Adamus, Hanna Broncel, Marta Helios, Filip Kukla, Wiktor Lazarek, Jakub Szczotka, Zofia Szuster, Jakub
Ziebura z 3a; Jakub Biela, Bartosz Bilek, Karolina Kasza, Gracjan Krawieczek, Igor Książkiewicz, Michał
Malcharek z 3b; Bartłomiej Bąk, Emma Kacewicz, Weronika Mianowska, Sonia Szłapa z 4a; Natan Klimek,
Julian Wanot z 4b; Dominik Chojecki z 5b; Marcin Anderko, Sandra Szłapa z 6a; Maksymilian Malcharek,
Karolina Olszowiec z 6b. Wyniki będą znane ostatecznie do 4 maja. Oczywiście trzymamy kciuki!
10 marca w ZSP w Łące odbył się Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego dla uczniów klas 4-6 szkół
podstawowych. Naszą szkołę reprezentowali: Małgorzata Helios i Maksymilian Malcharek (6b).
Tematem tegorocznego konkursu było żywienie oraz zakupy i usługi. Nasi uczniowie wykazali się dużą
wiedzą, umiejętnością czytania ze zrozumieniem, analizą tekstów i znajomością struktur językowych.
Serdecznie dziękujemy Małgosi i Maksowi za podjęcie wyzwania!
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