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Rada Sąsiedzka  

Proponujemy powrót do otwartej formuły Rady Sąsiedzkiej, tym bardziej, że to rozwiązanie 
spotkało się z aprobatą ze strony Radnych Rady Miejskiej oraz Burmistrza Pszczyny. Dobiegł 
końca proces wyboru propozycji projektów do trzeciej już edycji Pszczyńskiego Budżetu 
Obywatelskiego, w ramach zasad, które sami Państwo, jako mieszkańcy mogą ustalać. 
Rozpoczęliśmy proces zmian od spotkań w ramach Rad Sąsiedzkich w 2015 roku. W kolejnej 
edycji konsultowaliśmy z Państwem ewentualne zmiany podczas zebrań Rad Osiedlowych                      
i Sołeckich. W tym roku, chcielibyśmy zaproponować powrót do otwartej formuły Rady 
Sąsiedzkiej, tym bardziej, że propozycja spotkała się z aprobatą ze strony Radnych Rady 
Miejskiej oraz Burmistrza Pszczyny. Na wspólnym posiedzeniu Komisji Budżetu, Komisji 
Gospodarki oraz Komisji Spraw Społecznych, w dniu 2 października 2017 r., przyjęto wniosek by 
zwołać Radę Sąsiedzką - cykl otwartych spotkań poświęconych ewaluacji Pszczyńskiego 
Budżetu Obywatelskiego oraz przygotowaniu propozycji zmian do zasad kolejnych edycji. 

Zapraszamy na cykl spotkań pod wspólną nazwą RADA SĄSIEDZKA. Spotkajmy się: 

13 listopada, o godzinie 17:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Pszczynie; 

20 listopada, o godzinie 17:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Pszczynie; 

27 listopada, o godzinie 17:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Pszczynie; 

                                                                                                        Źródło UM w Pszczynie 

 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych mieszkańców do udziału w spotkaniach. Istnieje 
również możliwość zorganizowania Rady Sąsiedzkiej w naszym sołectwie. Zatem wszystkich 
zainteresowanych takim spotkaniem, w celu omówienia zasad Pszczyńskiego Budżetu 
Obywatelskiego, poddania dyskusji pomysłów i uwag, wprowadzenia zmian w regulaminie prosi 
się o kontakt z sołtysem tel. 601 74 71 77 lub e-mail: basia-psik@o2.pl i podanie propozycji 
terminu spotkania, które może zostać zorganizowane w Kaniówce czy salce OSP. Termin 
takiego spotkania zostanie  wcześniej ogłoszony.   

 

Zabawa Andrzejkowa 2017 

Rada Rodziców przy ZSP w Piasku serdecznie zaprasza na Zabawę Andrzejkową 
organizowaną 25.11.2017r. w Domu Weselnym Jabłońscy w Piasku. Zabawę prowadzić 
będzie Squirrel Sound and Light. Bilety w cenie 100 zł od osoby do nabycia w sekretariacie 
szkoły. 

Szczegóły na stronie internetowej naszego ZSP www.zsp10.pless.pl oraz plakatach. 

 Przewodnicząca RR  Agnieszka Gniełka-Helios  

Gazetka informacyjna sołectwa Piasek NR 19/350 z 12 listopada 2017 r. Cena dowolna 

Spotkanie Barbórkowe 
Dnia 4 grudnia po mszy św. w intencji 
górników odbędzie się spotkanie barbórkowe 
w sali przy OSP Piasek. Osoby, chcą wziąć 
udział w tym spotkaniu proszone są o kontakt             
z Andrzejem Kretem nr tel. 607 464 345. 
Zapisy będą przyjmowane do 26 listopada.  

Informacja podatek 
Informuję, iż wpłaty IV raty podatku                    
od nieruchomości, podatku rolnego i  leśnego 
będą przyjmowane w Sołtysówce w dniach: 
13 listopada (poniedziałek)godz.8.00-12.00 
14 listopada (wtorek) godz. 15.00-18.00 
15 listopada (środa) godz. 8.00-12.00 
Informuję, iż w/w wpłat można również 
dokonać w kasie Urzędu Miejskiego                 
w godzinach pracy urzędu lub przelewem na 
wskazane indywidualne konto bankowe które 
podane jest na decyzji podatkowej. 
Serdecznie zapraszam.                       Sołtys 

Doposażenie placu zabaw przy 
Słowackiego 

W najbliższym tygodniu rozpoczną się prace 
związane z realizacją ostatniego zadania – 
projektu lokalnego PBO 2017 tj. montaż 
nowego urządzenia zabawowego - zjazdu 
linowego, wymiana zużytej huśtawki 
z oponami na nową oraz demontaż jednego 
zniszczonego urządzenia. Pod nowymi 
urządzeniami zostanie wykonana 
nawierzchnia  z piasku. Prace wykona firma 
PPU „Figler” Henryk Figler z Tarnowskich 
Gór. Koszt 26 918,86 zł. 

Nabór do Chóru Klema i zaproszenie na 
warsztaty 

Dołącz do nas – przyjdź i przekonaj się 
sam/sama jak szybko staniesz się częścią 
niezwykłego zespołu, który zarazi Cię pasją               
i radością ze wspólnego śpiewania i działania. 
Jeśli szukasz doznań artystycznych                           
i duchowych – koniecznie zajrzyj do nas! 
Zapraszamy osoby w wieku 15 - 50 lat.                  
Próby chóru odbywają się w czwartki w salce 
parafialnej o godz. 18.00. 
Jeśli Państwo chcieliby dołączyć do nas jest to 
dobry moment, gdyż 23 listopada 
rozpoczynamy cykl czterech spotkań - 
warsztatów z emisji głosu pod kierownictwem 
znakomitego szkoleniowca, którym jest Pani 
Barbara Garus – chórmistrz, dyrygent, 
nauczyciel emisji głosu techniką MIX, 
absolwentka Akademii Muzycznej 
w Bydgoszczy oraz Uniwersytetu Śląskiego, 
członek International Voice Teachers  of Mix. 
Warsztaty obejmować będą zajęcia techniki 
wokalnej, prawidłowej naturalnej emisji głosu, 
ćwiczenia rozluźniające i eliminujące zbędne 
napięcia w głosie, ćwiczenia wzmacniające głos 
i poprawiające jego kondycję, łączenie 
dźwięków wysokich z niskimi. Pracować 
będziemy nad poszerzeniem skali głosu, 
kontrolą oddechu, poprawną dykcją 
i artykulacją, dynamiką, agogiką w wybranych 
utworach. Być może jest to właśnie doskonały 
czas aby do nas dołączyć. Warsztaty 
organizowane są we współpracy z Radą 
Sołecką w Piasku, która je finansuje. 

http://www.piasek24.pl/
http://www.zsp10.pless.pl/
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Wieści z przedszkola… 

W zeszłym tygodniu grupa „Tygrysków” pilnie uczyła się kołysanki pt. „Ta Dorotka”, aby podobnie 
jak inne dzieci z różnych państw wziąć udział w projekcie e-twining: „I can sing lullaby”. Dzieciaki 
pod koniec tygodnia przyniosły piżamki, maskotki i razem wspólnie nagrały kołysankę. 

Dzień Wszystkich Świętych został upamiętniony przez grupę „Tygrysków”, która wybrała się           
na Grób Nieznanego Żołnierza. Pogoda dopisała na krótki spacer, podczas którego 
przedszkolaki miały okazję zapalić znicz i chwilą ciszy uczcić pamięć zmarłych. 

 Nasza najmłodsza grupa przedszkolaków „Dinusie”, dzielnie ćwiczy program artystyczny                      
na uroczystość przedszkolną: Pasowanie na Przedszkolaka. W tak ważnym dniu towarzyszyć im 
będą zaproszeni goście – Pani Dyrektor i Rodzice. Życzymy powodzenia i liczymy na więcej 
informacji w następnej gazetce. 

Najstarsze grupy przedszkolaków wzięły udział w powiatowym konkursie plastycznym                      
dla przedszkolaków pt. „Nie dokarmiaj smoga”. Nagrodę zdobyła Karolina Wojnar, a wyróżnienie 
powędrowało do: Piotra Szymury i Jakuba Szopy. Gratulujemy nagrodzonym i wyróżnionym, 
którzy w najbliższy wtorek będą odbierać nagrody na pszczyńskim rynku. 

W miniony wtorek dzieci wzięły udział w przedstawieniu Teatru „Skrzat” pt. „Z kulturą na ty”. 
Spektakl przybliżył dzieciom podstawowe zasady dobrego wychowania w oparciu o przygody 
bajkowych postaci.   

W miniony czwartek do przedszkola zawitali goście z Komendy Powiatowej Policji w Pszczynie 
wraz ze Sznupkiem. Podczas spotkania dzieci zaprezentowały piosenkę pt. „Halo panie 
policjancie” i popisywały się swoją znajomością numerów alarmowych, a funkcjonariusze 
zaznajamiali nas z właściwym zachowaniem na drodze, uwrażliwiali na odblaski i umożliwili 
poznaniu policyjnego radiowozu. Dużym zainteresowaniem cieszyła się policyjna maskotka 
Sznupek, który wspiera dobrymi radami i jest wsparciem dla wszystkich dzieciaków. Nie obyło się 
bez pamiątkowego zdjęcia. Na pożegnanie przedszkolaki wręczyły gościom laurkę 
z podziękowaniem za przybycie 

W piątek najstarsze grupy przedszkola były w Czechowicach-Dziedzicach na musicalu pt. „Nowe 
szaty króla”. Ogromnym przeżyciem była podróż autokarem, natomiast spektakl przeniósł                  
je w świat barwnych postaci i pięknego słowa mówionego.     

Dzień Ziemniaka w przedszkolu przybrał nietypową formę. Z powodu niesprzyjającej aury, 
przedszkolaki miały możliwość poznać właściwości ziemniaka i wzbogacić swoje wiadomości 
o nowe informacje nie wychodząc z sal. Ziemniaczane pieczątki, pieczone ziemniaki oraz frytki     
to atrakcje przedszkolnego dnia ziemniaka. Usmolone buzie i rączki oraz szczery uśmiech                
na twarzach naszych przedszkolaków to najlepsze podziękowanie. Ogromne "dziękuję"                     
dla Mamy Zosi pani Anny Pudełko za zorganizowanie hurtowej ilości frytkownic 
i zasponsorowanie worka dużych ziemniaków :) Jeszcze raz z serca: DZIĘKUJEMY :)  

Aldona Szłapa, Kornelia Pala 

.  

…i ze szkoły. 

Uczniowie w klasach starszych – w ramach Code Week – uczyli się programować, wykorzystując 
udostępnionego przez firmę EduSense Ozobota i grając w grę edukacyjną Scottie Go! (klasa 5b), 
rozkodowywali sekretną mapę, a także wykorzystywali kody pikselowe (klasy 6), poznawali 
podstawy programowania w języku Python na platformie CodeCombat (klasy 7). 

W szkole odbył się konkurs biblijny. Uczniowie czytali Ewangelię według św. Marka. W etapie 
szkolnym tego konkursu I miejsce zajęła Weronika Mianowska (5a), II miejsce – Małgorzata 
Helios (7b), a III – Weronika Kolarczyk (5a). Przed zwycięzcami zmagania na szczeblu 
rejonowym! 

W październiku uczniowie brali udział w konkursie plastycznym, zaprezentowali różne techniki 
i wykonali piękne prace na temat wybranej tajemnicy różańca. W klasach młodszych I miejsce 
zajęła Basia Nowok (3a), II miejsce – Marta Kopijasz (1a), a III miejsce – Oskar Machynia (3c). 
Natomiast w klasach starszych zwyciężyły czwartoklasistki: I miejsce zajęła Anna Bąk (4c), II – 
Julia Adamus (4a), a III – Zofia Szuster (4a). Wyróżnienie otrzymała Ola Warchał (6a). Gratulacje 
dla wszystkich, którzy wzięli udział w konkursie. 

Uczniowie klasy 3b zakończyli projekt edukacyjny „Drzewa naszych lasów”. Realizację projektu 
rozpoczęli wycieczką do Ośrodka Hodowli Żubrów i Edukacji Leśnej w Jankowicach. W ramach 
projektu przygotowali i zaprezentowali piękne lapbooki o różnych drzewach, które pokazali 
również uczniom z innych klas. Tematom przyrodniczym towarzyszyły działania plastyczne 
z wykorzystaniem różnorodnych technik. Wielką przyjemność sprawiła im wizyta u Nicoli, gdzie 
mogli poobserwować udomowioną sarenkę Balbinę i poznać o niej wiele ciekawostek. 
Dziękujemy bardzo Pani Agnieszce Tomali za wspaniałą lekcję przyrody. Zakończeniem projektu 
był Międzyklasowy Konkurs Wiedzy Przyrodniczej, podczas którego uczniowie klasy 3b i 3c mieli 
możliwość wykazania się wiedzą o dwóch ekosystemach: lesie i polu, a także znajomością 
mapy. Zwycięzcami konkursu zostali: Teodor Paliczka (I miejsce), Marta Głombek (II miejsce), 
Jakub Jambor (III miejsce); wyróżnieni zostali: Marcin Ryguła, Oskar Machynia, Nikodem 
Wardziak, Borys Książkiewicz, Jakub Cofała. 
         Barbara Wardziak 

 

 

http://www.piasek24.pl/


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

 

http://www.piasek24.pl/

