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Wakacyjna przerwa dla Wieści
Informujemy, iż w okresie wakacyjnym nasza gazetka
nie będzie wydawana. Wszystkim życzymy
wspaniałych, słonecznych i bezpiecznych wakacji,
pełnych fantastycznych przeżyć i niezapomnianych
wrażeń.
Redakcja
Spotkanie w sprawie planów PKP dot. Piasku
Dnia 24 lipca br (poniedziałek) o godz. 17.00 w salce
środowiskowej przy Ochotniczej Straży Pożarnej
w Piasku ul. Katowickiej 63 odbędzie się spotkanie
z projektantem i przedstawicielami PKP PLK SA.
w sprawie „koncepcji remontu linii E65 na wysokości
sołectwa Piasek”. Na spotkaniu zostanie omówiony
zakres planowanej inwestycji.
Światowy dzień zdrowia
W dniu 2 czerwca 2017 w Bibliotece Publicznej na
zaproszenie gościła specjalistka dietetyki Karolina
Zioło, która w klasie 2a Pani Anny Granatyr – Spychała
przeprowadziła zajęcia na temat zdrowego odżywiania.
Była mowa o witaminach i minerałach tak bardzo
potrzebnych w życiu człowieka. Aby organizm ludzki
sprawnie funkcjonował trzeba jeść po trochu różne
owoce i warzywa. Następnie dzieci malowały je
w podziale na grupy zielone, czerwone, białe i żółte.
Uczniowie wysłuchali także odczytane przez
bibliotekarkę wiersze na temat zdrowego odżywiania
i czystości.
Biesiada z książką
Jak co roku w ramach współpracy i podsumowania
programu „ Cała Polska czyta dzieciom” Biblioteka
Publiczna razem z przedszkolem dnia 13.06.2017r.
zorganizowały imprezę środowiskową w Domu Kultury
„Kaniówka”. Grupa Tygrysków Aliny Bałuch i Grażyny
Wąsowskiej przedstawiła inscenizację Czerwonego
Kapturka, który wzbogacony został różnymi piosenkami
przy wtórze akordeonu. Bibliotekarka odczytała także
rodzicom prelekcję na temat: „ Czy warto czytać
dzieciom.” Za uczestnictwo w powyższych spotkaniach
serdecznie dziękuję.
Halina Kędzior

Nowe zasady wycinki drzew
Ustawa z 11.05.2017 r. o zmianie ustawy o ochronie
przyrody (Dz.U. poz. 1074) obowiązująca od
17 czerwca br. nowelizuje i zaostrza złagodzone na
początku roku przepisy ustawy o ochronie przyrody wracają pomiary obwodów na wysokości 5 cm,
wprowadzono obowiązek zgłoszenia chęci wycinki,
a gminni urzędnicy będą w terenie oglądać drzewa,
które mają zostać usunięte.
O zwolnieniu z obowiązku uzyskania zezwolenia
zadecyduje obwód pnia na wysokości 5 cm
Ustawa wprowadza zwolnienie z obowiązku uzyskania
zezwolenia na wycinkę drzew, których obwód pnia na
wysokości 5 cm nie przekracza:
3.
1) 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu
jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
2) 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii
akacjowej oraz platanu klonolistnego,
3) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.
Zasady te obowiązują w przypadku drzew, które rosną
na nieruchomościach stanowiących własność osób
fizycznych i są usuwane na cele nie związane
z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Jeśli natomiast obwód pnia na wysokości 5 cm przekracza
wskazane powyżej parametry, drzewo rośnie na
nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej i jest
usuwane na cele nie związane z prowadzeniem
działalności gospodarczej, to należy chęć usunięcia
drzewa zgłosić do odpowiedniego organu (wójta,
burmistrza, prezydenta miasta). Zgłoszenie musi zawierać
imię i nazwisko wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości,
z której drzewo ma być usunięte, oraz rysunek albo mapkę
określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości.
W terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia gminny
urzędnik dokona oględzin drzewa. Następnie w terminie
14 dni organ może, w drodze decyzji administracyjnej,
wnieść sprzeciw. Do tego okresu należy doliczyć
doręczenia decyzji. Po dokonaniu zgłoszenia drzewo
należy usunąć przed upływem 6 miesięcy od oględzin. Nie
zmieszczenie się w tym terminie powoduje ponowne
uruchomienie procedur.

Dotacje celowe na rzecz ograniczenia niskiej emisji w Gminie Pszczyna
Rada Miejska w Pszczynie w dniu 22.06.2017r. przyjęła zasady udzielania dotacji celowej do zadań realizowanych
przez mieszkańców gminy Pszczyna na rzecz ograniczenia niskiej emisji w gminie Pszczyna – etap I na lata 20172018.
Zasady udzielania dotacji określa załącznik do ww. uchwały. Zadania związane z udzielaniem dotacji będzie
realizował Operator programu wybrany przez Gminę Pszczyna.
Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie w ramach Programu są osoby fizyczne nie będące
przedsiębiorcami oraz wspólnoty mieszkaniowe będące właścicielami, współwłaścicielami lub użytkownikami
wieczystymi oddanego do użytkowania i ogrzewanego (tj. posiadającego działający system ogrzewania)
jednorodzinnego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym.
Programem objęte są oddane do użytkowania i ogrzewane
budynki mieszkalne jednorodzinne lub lokale mieszkalne w budynkach wielorodzinnych, zasilane w ciepło ze źródeł
ciepła opalanych paliwem stałym lub paliwem gazowym wyposażone w emitor o wysokości do 40 m (niska emisja).
Programem nie są objęte budynki letniskowe.
Dotacją objęte są:
1. wymiana źródeł ciepła przeznaczonych do ogrzewania pomieszczeń lub ogrzewania pomieszczeń
i przygotowania ciepłej wody użytkowej (w przypadku, gdy zasilanie na potrzeby c.o. i c.w.u. następuje
z jednego źródła) w istniejących obiektach, na bardziej efektywne ekologicznie i energetycznie.
2. Zastosowanie rozwiązań technicznych mających na celu zwiększenie oszczędności energii w jednorodzinnych
budynkach mieszkalnych lub lokalach mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych, do użytkowania których
przystąpiono przed 16.12.2002r. tj. docieplenie przegród budowlanych, dachów i stropodachów oraz wymiana
okien i drzwi zewnętrznych, nie mających wymaganej wartości współczynnika przenikania ciepła zgodnie
z obowiązującymi przepisami
Warunkiem uzyskania dotacji celowej jest :
1. w przypadku montażu w oddanym do użytkowania i ogrzewanym obiekcie nowego źródła ciepła opalanego
paliwem stałym lub kotła opalanego biomasą: fizyczna likwidacja dotychczasowego źródła ciepła opalanego
paliwem stałym kotła opalanego biomasą lub gazem w wieku powyżej 10 lat, zainstalowanego i pracującego
w budynku lub lokalu inwestora
2. w przypadku montażu w oddanym do użytkowania i ogrzewanym obiekcie nowego źródła ciepła opalanego
paliwem gazowym - fizyczna likwidacja dotychczasowego źródła ciepła opalanego paliwem stałym (bez względu
na wiek urządzenia)
3. przeprowadzenie termoizolacji oddanego do użytkowania i ogrzewanego budynku mieszkalnego
jednorodzinnego
Dotacją celową w ramach Programu nie są objęte i nie wchodzą w koszt zadania m.in. prace przygotowawcze takie
jak: dokumentacje, ekspertyzy, uzgodnienia itp. Inwestor dokonuje we własnym zakresie i na własną
odpowiedzialność doboru nowego źródła ciepła oraz wyboru Wykonawcy. Warunkiem ubiegania się o udzielenie
dotacji celowej jest :
1. złożenie wniosku o udzielenie dotacji celowej przed przystąpieniem do realizacji planowanej inwestycji. Ocenie
będą podlegać wyłącznie „Wnioski o dofinansowanie ...”, złożone na formularzu stanowiącym Załącznik do
Regulaminu, zawierające komplet wymaganych dokumentów,
2. zawarcie z Gminą umowy o udzielenie dotacji celowej przed przystąpieniem do realizacji planowanej inwestycji
tj. przed demontażem starego źródła ciepła, zakupem i montażem urządzeń objętych dofinansowaniem,
rozpoczęciem prac termomodernizacyjnych budynku,
3. nie zaleganie z podatkami i opłatami wobec Gminy Pszczyna.
Termin naboru wniosków zostanie podany do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty za pomocą
obwieszczeń oraz poprzez stronę internetową www.pszczyna.pl do wyczerpania środków finansowych
przeznaczonych w budżecie miasta na lata 2017-2018 na ten cel.
Po szczegóły odsyłamy Państwa na stronę UM lub pod nr tel. 32 449 38 75 (Ref. Ochrony Środowiska i Rolnictwa).
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Wieści z przedszkola…
22 czerwca najstarsze grupy przedszkolaków oficjalnie pożegnały się z przedszkolem i Paniami. Przedszkolaki pod
kierunkiem swoich Pań przygotowały specjalnie na tę okazję występy artystyczne. Były wiersze, piosenki, tańce oraz
uroczysty „Polonez” odtańczony przez Starszaków z grup: „Żółwiki” i „Kameleonki” - to niezapomniane wrażenia, które
na długo pozostaną w pamięci Rodzicom oraz Paniom. Młodsze przedszkolaki, wierszykiem dziękowały za wspólne
zabawy i czas spędzony w przedszkolu, życzyły powodzenia przyszłym uczniom w szkole. Na zakończenie i na
pamiątkę wręczyły Starszakom drobne niespodzianki-upominki w postaci zakładek do książek. Panie wychowawczynie
oraz Pani Dyrektor, dziękowały swoim podopiecznym za wspólnie chwile spędzone w przedszkolu wręczając
pamiątkowe dyplomy i książki. Był to czas wzruszeń, ale także i radości, niezwykły i na pewno niezapomniany dla
Rodziców, dzieci i Nauczycieli. Dziękujemy Rodzicom za ten przedszkolny czas, za pomoc i wsparcie, a dzieciom
życzymy udanych i bezpiecznych wakacji, samych sukcesów, nowych przygód i przyjaźni w szkole, z uśmiechem na
co dzień.
Najstarsze grupy przedszkolaków (20 czerwca), wyruszyły na ostatnią w tym roku szkolnym wycieczkę – do
pszczyńskiej Sali Zabaw „Radocha”. Spędziły tam czas na szalonej zabawie, z werwą i zapałem buszowały
w basenach kulkowych i zjeżdżalniach, zdobywając ścianę spinaczkową (ale tylko do bezpiecznego momentu).
W radosnej atmosferze wróciły całe i zdrowe do przedszkola, gdzie z nowymi zapasami energii i siłami wkroczyły na
urządzenia rekreacyjne w ogródku przedszkolnym. Były niezmordowane.
14 czerwca najmłodsze przedszkolaki „Dinusie” zorganizowały Dzień Rodziny. Na tę okazję przygotowały wraz
z Paniami wiersze, piosenki, tańce, aby podziękować swoim Rodzicom za ich miłość, serce, oddanie, poświęcenie
i trud – tym, czym potrafią najlepiej: samym sobą. Nie obyło się bez laurek dla Mamy i Taty i słodkiego poczęstunku.
Dziękujemy za ten wspólnie i miło spędzony czas.
13 czerwca grupa „Tygryski” wystawiła w „Kaniówce”, dla swoich Rodziców przedstawienie teatralne pt. „Czerwony
Kapturek”. Współpracowali z Panią Halinką z Biblioteki Publicznej w Piasku, również z samymi Rodzicami, którzy
z wielkim zaangażowaniem przygotowywali stroje i zaplecze kulinarno-poczęstunkowe. Na zakończenie przedszkolaki
wręczyły swoim zaproszonym gościom przepiękne laurki i odśpiewały gromkie „Sto lat”.
Piknik Rodzinny w grupie „Tygryski” odbył się z inicjatywy samych Rodziców, którzy w tym dniu zorganizowali dla
swoich dzieci wspaniały czas na zabawy ruchowe, na świeżym powietrzu, z drobnym poczęstunkiem.
9 czerwca grupa „Misiów” gościła swoich ukochanych Rodziców na uroczystości z okazji Dnia Rodziny. Dzieci zaprosił
przybyłych gości na podróż po Polsce, prezentując charakterystyczne piosenki i tańce dla poszczególnych regionów.
Pięknie i kolorowo ubrane, złożyły Rodzicom życzenia i wręczyły przygotowane upominki. Wspólny poczęstunek był
zwieńczeniem tego dnia.
Życzymy wszystkim dzieciom udanych, kolorowych i słonecznych wakacji, pod czujnym i bezpiecznym okiem
Rodziców, aby w komplecie spotkać się ponownie w przedszkolu, ze swoimi kolegami i koleżankami oraz Paniami - już
we wrześniu.
Aldona Czarnuch-Szłapa
…i ze szkoły.
6 czerwca uczniowie klas 3a i 3b wystąpili dla swoich rodziców. Na koncercie zaprezentowali umiejętności
recytatorskie, wokalne, instrumentalne i taneczne. Również uczniowie klasy 3c wykazali się bogactwem talentów
podczas przedstawienia teatralnego o królewnie Śnieżce, które odbyło się 21 czerwca. Wszystkie występy były bardzo
udane, a trzecioklasiści pokazali, jak wiele już potrafią. Natomiast 13 czerwca odbył się koncert dla rodziców
przygotowany przez uczniów klas 1, 2b i 2c. Na zakończenie występu przybyli na tę uroczystość rodzice zostali
obdarowani prezentami wykonanymi przez ich dzieci podczas warsztatów plastycznych w Kaniówce.
W czerwcu klasa 1 i wszystkie klasy 2 uczestniczyły w wycieczce do Muzeum Chleba w Radzionkowie. W radosnej
atmosferze uczyli się, jak przygotować i wypiekać chleb.
Natomiast obie klasy 6 były na kilkudniowej wycieczce na Mazurach. Uczniowie brali udział w wielu warsztatach
i zajęciach sportowych, m.in. w podchodach w lesie, lekcji survivalu, jeździe na quadzie czy wspinaczce w parku
linowym. Według szóstoklasistów największą atrakcją było pływanie kajakiem po jeziorze, a najśmieszniejszą – walki
sumo. Uczniowie zwiedzili też Sanktuarium w Świętej Lipce, zamek w Reszlu i Wilczy Szaniec w Gierłoży.
Nieocenioną zaletą tego wyjazdu było umacnianie więzi koleżeńskich.
8 czerwca na stadionie „Iskra” odbyła się Pszczyńska Spartakiada Młodzieży. Największe sukcesy wśród naszych
uczniów odnieśli: Julia Biela z 6a (bieg na 60 m – I miejsce), Tomasz Bojdoł z 6b (bieg na 60 m – II miejsce), Daria

Szłapa z 6a (bieg na 300 m – II miejsce), Magda Szuster z 5a (bieg na 60 m – II miejsce), Adrian Ryguła z 5a (bieg na
300 m – II miejsce). Sztafeta wahadłowa klas 4 – 10 x 50 m w składzie: Wiktoria Sołtys, Maja Waląg, Magdalena
Baniak, Pola Nowak, Dominika Warkocz, Wiktoria Sojka (rez.), Karol Psik, Maksymilian Kurczyk, Jan Cofała, Adam
Iskrzycki, Filip Michulec, Mateusz Loranty (rez.) – zajęła V miejsce. W ogólnej klasyfikacji nasi sportowcy
wywalczyli zasłużone III miejsce. Brawa i gratulacje dla wszystkich naszych zawodników! Wyrazy uznania
również dla uczniów, którzy 17 czerwca reprezentowali naszą szkołę w XXIII Ogólnopolskim Finale Czwartków
Lekkoatletycznych w Łodzi; byli to: Patrycja Basa, Julia Biela, Dominik Boryś, Wiktor Goldman, Karol Psik, Wiktoria
Sołtys, Daria Szłapa i Maciej Wagner.
9 czerwca trzecioklasiści wybrali się pociągiem do Multikina w Czechowicach-Dziedzicach na film „Szajbus i pingwiny”.
Przed projekcją odbyło się spotkanie z panią policjantką z bielskiej policji, która przyjechała, by porozmawiać
z uczniami na temat bezpieczeństwa w wakacje: nad wodą, w górach, w lesie, a nawet w domu. Uczniowie
przypomnieli sobie, jak się zachować w sytuacjach zagrażających zdrowiu czy życiu i gdzie dzwonić w razie wypadku.
11 czerwca uczniowie naszej szkoły uczestniczyli na Jasnej Górze w ogólnopolskiej pielgrzymce Podwórkowych Kółek
Różańcowych Dzieci. Spotkanie rozpoczęło się od koncertu zespołu „Armia Dzieci”. Podczas krótkiej przerwy
uczennice klasy 4 zaniosły do Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej karteczki z różnymi prośbami i intencjami
swoich kolegów i koleżanek. O godzinie 13.30 sprawowana była Msza święta pod przewodnictwem księdza biskupa
Antoniego Długosza. W trakcie modlitwy powszechnej zostały wysłane do nieba białe, żółte, czerwone i niebieskie
balony, zaś pod koniec Eucharystii gołąbki pokoju. Uczestnicy pielgrzymki spotkali się także z założycielką PKRD –
Magdą Buczek – i odmówili dziesiątkę różańca.
12 czerwca piątoklasiści udali się na pieszą wycieczkę do Pszczyny. Uczniowie przeszli trasą najbardziej znanych
zabytków: Park Pszczyński, Groby Anhaltów i Hochbergów, Lodownia, Herbaciarnia, Kapliczka „Bądź Wola Twoja”,
Brama Wybrańców, Zamek Pszczyński, Ratusz, Muzeum Prasy Śląskiej, Stajnie Książęce, Brama Chińska, o których
uczyli się na zajęciach z edukacji regionalnej. Istotną częścią wycieczki było zwiedzanie wystawy „Historia Biblii”. Dla
uczniów klasy 5b był to również końcowy etap projektu edukacyjnego „Zapraszamy do Pszczyny”. Głównym jego
założeniem było zapoznanie z najważniejszymi zabytkami Pszczyny – dziedzictwem kulturowym regionu. Uczniowie
poprzez metodę projektu realizowali zadania w czasie zajęć komputerowych – opis zabytku, przygotowanie prezentacji
w aplikacji Google Drive, następnie podczas wycieczki opowiadali o nim i grali w grę miejską przygotowaną w aplikacji
Actionbound, w której wykazywali się znajomością zabytków i ich historii.
13 czerwca obie klasy 6 wybrały się pieszo na wycieczkę do Stajni Książęcych w Pszczynie, aby obejrzeć wystawę
przedstawiającą historię 3500 lat powstawania Biblii: 1500 lat historii tej niezwykłej Księgi i kolejne 2000 lat historii
powstawania przekładów Pisma Świętego na języki narodowe. Mogli dotknąć eksponatów, wziąć do ręki repliki
kamiennych tablic z dziesięciorgiem przykazań, dotknąć słów zapisanych na zrolowanych skórach i pergaminach.
Dowiedzieli się także, że Biblia była pierwszą wydrukowaną książką i do dzisiaj pozostaje światowym bestsellerem.
Zobaczyli pierwszą czcionkę i ręcznie zapisane karty w językach, w których została spisana ta ponadczasowa lektura.
Mieli także dostęp do oryginalnych wydań Biblii z XVI i XVII wieku, a nawet do Biblii pisanej brajlem.
14 czerwca uczniowie klas 1-3 udali się do Pszczyny na stadion „Iskry”, gdzie czekało na nich wiele atrakcji. Służby
mundurowe: Policja, Straż Miejska, Pogotowie ratunkowe, Strażacy, Bractwo Kurkowe, Służba Więzienna. Wszyscy
zebrali się po to, aby pokazać, na czym polega ich codzienna praca. Dzieci mogły posiedzieć w wozie strażackim,
samochodzie policyjnym i zobaczyć wnętrze karetki pogotowia. Przygotowano także pokaz tresury psów policyjnych.
Dużym zainteresowaniem cieszył się też pokaz, podczas którego strażacy i ratownicy medyczni przeprowadzili
profesjonalną akcję ratunkową.
20 czerwca odbyły się wybory Przewodniczącego Szkolnej Rady Uczniowskiej. Największą liczbę głosów otrzymała
Małgosia Helios, i to ona drugi rok będzie pełnić funkcję przewodniczącej SRU. Zastępcą została Emilia Stawowczyk,
a sekretarzem Martyna Kijok. Gratulacje!
Tego samego dnia, ale już po lekcjach, odbyły się dla chętnych uczniów klas młodszych i starszych podchody. Na
uczestników zajęć czekało wiele wyzwań dotyczących zręczności, spostrzegawczości, umiejętności liczenia, szybkiego
kojarzenia faktów i wyciągania wniosków, a przede wszystkim chęci współpracy. Zabawa w terenie została
zakończona smażeniem kiełbasek na uprzednio przygotowanym przez uczniów i opiekunów ognisku.
23 czerwca odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/2017. Akademię przygotowały klasy młodsze,
życząc wszystkim uczniom, nauczycielom oraz pracownikom szkoły bezpiecznego i udanego wypoczynku.
Barbara Wardziak
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