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Z sołectwie Książenice do-
konano uroczystego otwar-
cia boiska wielofunkcyjne-
go, które służyć ma całej
lokalnej społeczności. Prócz
władz samorządowych w
wydarzeniu tym uczestni-
czył nasz sławny piłkarz �
Jerzy Dudek.  STR. 3

W każdej placówce oświa-
towej na terenie naszego
powiatu świętowano
Dzień Edukacji Narodowej.
Nie inaczej było w Zespole
Szkół Specjalnych im.
W. Shenborne, gdzie przy
tej okazji odbyło się uroczy-
ste pasowanie.  STR. 8

Sezon grzybobrań w pełni,
a wiedzy na temat darów
lasu nigdy nazbyt wiele.
Stąd nasze przypomnienie
o zasadach zbierania grzy-
bów, objawach ewentual-
nych zatruć oraz najbardziej
popularnych u nas gatun-
kach.  STR. 7

Jubileusz �Pod Jarzębiną�
Uroczystości obchodów jubileuszu 90-lecia Przedszkola nr 6
w Czerwionce rozpoczęły się od wspólnego odśpiewania
Mazurka Dąbrowskiego, po czym w programie artystycznym
zaprezentowały się przedszkolaki z grup �Motylki�, �Zającz-
ki�, �Muchomorki�, �Pszczółki� i �Jarzębinki�. Swoimi wy-
stępami uroczystość uświetnili także absolwenci przedszkola
Klaudyna Siwek, Hanna Świtała oraz Zespół Tańca Nowo-
czesnego �Rytm� z Miejskiego Ośrodka Kultury w Czerwion-
ce-Leszczynach. !"#"$%&'()' (+ ,-./ 0

Nagrody Starosty
dla pedagogów
16 października z okazji Dnia Edukacji Narodowej w Staro-
stwie Powiatowym w Rybniku miało miejsce uroczyste wrę-
czenie Nagród Starosty. Wyróżnienia te przyznawane są co
roku pedagogom za całokształt pracy, wyjątkowe zaanga-
żowanie w życie szkoły i lokalnej społeczności oraz szcze-
gólny wkład w wychowywanie młodzieży.
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Dni Miasta Krompachy
z władzami Powiatu
Na zaproszenie burmistrza miasta Krompachy Ivety Rusino-
wej od 22 do 24 września gościła na Słowacji delegacja Po-
wiatu Rybnickiego w składzie starosta Damian Mrowiec,
wicestarosta Marek Profaska oraz przewodniczący Komisji
Współpracy Europejskiej i Promocji Cezary Rajca.
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Święto Edukacji
w Zespole Szkół
Wdzięczność jest pamięcią serca� � to przewodnia myśl
uroczystej akademii zorganizowanej z okazji Dnia Edukacji
Narodowej w Zespole Szkół w Czerwionce-Leszczynach.
13 października � w przeddzień 244. rocznicy powołania do
życia Komisji Edukacji Narodowej � pracownicy szkoły,
uczniowie, rodzice oraz zaproszeni goście spotkali się, by
z radością oraz nutą refleksji odnieść się zarówno do wyda-
rzeń historycznych, jak i aktualnych zadań, będących wyzwa-
niem nie tylko dla naszej szkoły. !"#"$%&'()' (+ ,-./ 2
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Nagrody Starosty
dla pedagogów

Nowy Komendant Policji
w Rybniku-Boguszowicach
Nowym Komendantem Komisariatu Policji w Rybniku�Boguszowicach zo-
stał Tomasz Hynek, który do momentu objęcia stanowiska pełnił funkcję
zastępcy komendanta w tymże komisariacie. Zastąpił on na tym stanowi-
sku podinsp. Grzegorza Dudacego, który od sierpnia objął stanowisko Ko-
mendanta Policji w Gaszowicach.
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NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
NA TERENIE POWIATU RYBNICKIEGO
STAROSTWO POWIATOWE w Rybniku
(ul. 3 Maja 31, 44-200 Rybnik) pokój nr 322 (II piętro)
poniedziałek � piątek, w godz. 08.00-12.00

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH w Czerwionce-Leszczynach
(ul. Przedszkolna 1, 44-238 Czerwionka-Leszczyny),
poniedziałek, środa, czwartek w godz. 13.00-17.00,
wtorek 7.30-11.30, piątek 13.30-17.30

IZBA RZEMIEŚLNICZA w Rybniku
(ul. 3 Maja 18, 44-200 Rybnik), pokój nr 8 (parter)
poniedziałek � piątek, w godz. 16.00-20.00
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Otwarcie boiska w Książenicach
z udziałem Jerzego Dudka

26 września boisko w Książenicach dołączyło do nowoczesnych, wielofunkcyjnych obiek-
tów sportowych na terenie gminy Czerwionka-Leszczyny. Dzieci i młodzież będą mogli grać
na nim nie tylko w piłkę nożną, ale także w koszykówkę, piłkę ręczną czy siatkówkę. Przeci-
nając symboliczną wstęgę, oficjalnego otwarcia nowego obiektu dokonali burmistrz gminy
i miasta Czerwionka-Leszczyny Wiesław Janiszewski i Jerzy Dudek. Z kolei poświęcenia
boiska dokonał miejscowy proboszcz, ks. Roman Laksa, aby � jak powiedział � �nikomu
tutaj nic złego się nie stało�.
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90-lecie Przedszkola
�Pod Jarzębiną�
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Płatne staże zawodowe
uczniów Zespołu Szkół
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W ramach projektu �ZSCL � akademia nowoczesnego kształ-
cenia� 37 uczniów Zespołu Szkół w Czerwionce-Leszczynach
odbyło płatny staż zawodowy, w czasie którego � będąc jesz-
cze uczniami szkoły ponadgimnazjalnej � stali się pełnopraw-
nymi uczestnikami rynku pracy.
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Święto Edukacji
w Zespole Szkół

8421'/421 5 P%2:54"3$20X2'%$%+0
3&$7 C>$A"/.R C67G ":&% 12"J7/R
C>26$+$=4O ` ):2%2'& O##%4&.- QV!
5 P%2:54"3$20X2'%$%+3&$7E V& "*0
$7"#&$7 634& e#-/&$14 V&:"#"521
342 %&*:&/." ):%2#',&54$42C4 U&#+
U"#%4$=5 ":&% ):%2#',&54$42C4
5')=.):&$-1J$+$7 %2 '%/".J %&/.&0
#=5 ):&$+< & 54D$ 9"/'"534 a6D0
*42Y'/"b 4 !OXmOE K /42:"5&3+$7
#" $&.21 ')".2$%3"H$4 Q2')".- L%/=.
;4.+$7 4 '2:#2$%3+$7 G+$%234&$7 342
%&*:&/." :2TC2/'14 3&# ):%2'%."H$4J
'%/".+< 3&# %;4&3&;4< 1&/42 5 ;40

12 października w słoneczny, jesienny, czwartkowy poranek
grupa uczniów Zespołu Szkół Specjalnych im. W. Sherborne
w Leszczynach odwiedziła Sanktuarium Matki Bożej Fatim-
skiej w Turzy Śląskiej � Śląskiej Fatimy, gdzie przybywają
tysiące pielgrzymów z całej Polski i zagranicy.

Wycieczka do Turzy Śląskiej
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Rodzinny Rajd RowerowyRodzinny Rajd Rowerowy
W pierwszą niedzielę października odbyła się kolejna, już
siódma edycja Rodzinnego Rajdu Rowerowego, którego or-
ganizatorem było Stowarzyszenie �URWIS�.
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AKTUALNOŚCI

To już tradycja, bowiem również w tym roku, we wrze-
śniu nasza szkoła brała udział w akcji �Sprzątanie świa-
ta�. Hasłem tegorocznego sprzątania było �Nie ma śmie-
ci, są surowce�.

2 października o godz. 17.00. w Bibliotece Publicznej w Czer-
wionce-Leszczynach odbyło się autorskie spotkanie z An-
drzejem Pilipiukiem, polskim twórcą literatury fantasy oraz
publicystą.

Spotkanie z pisarzem
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Sprzątanie Świata 2017
w ZSS im. W. Sherborne
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PAŹDZIERNIK 2017 7EKOLOGIA
Wrzesień to w naszym polskim klimacie i w naszej kulturze czas grzybobrania � opis wy-
prawy na grzyby zawarł sam Adam Mickiewicz w �Panu Tadeuszu�. Ta wciągająca całe ro-
dziny metoda spędzania jesiennych dni, mimo upływu wieków, nadal jest popularna. Grzy-
by wykorzystywane są w wielu dziedzinach gospodarki: w piekarnictwie, browarnictwie,
produkcji serów pleśniowych, biotechnologii (m.in. do produkcji antybiotyków) czy farma-
cji. Istnieją również możliwości wykorzystania grzybów w kosmetologii.
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Zanim przystąpisz do
zbierania grzybów,
sprawdź co i jak zbierać
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Kiedy występują objawy
zatrucia grzybami?
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V&1C2)421 3&,+$7;4&', -#&I '4D

#" C2/&:%& 5:&% % :2'%,/&;4 )",:&0
5+ % >:%+*=5< /,=:J %12#C4H;+ ":&%
:2'%,/&;4 )"%"',&.+;4 )" $%+'%$%20
34- >:%+*=5E k" )";"G2 5 %4#230
,+T4/"5&34- ,"/'+3+< /,=:& 3&' %&0
,:-.&E 8"G3& )4I 5"#D % '"CJ< *+
'):"5"/"5&I 5+;4",+< & 5+;4"$40
3+ %&*2%)42$%+I #" &3&C4%+E V42
5"C3" C2$%+I '4D 3& 5.&'3J :D/Ds
Q %&,:-$42; >:%+*&;4 3& )253"
'&;4 '"*42 342 )":&#%4;+E p 5
):%+)&#/- ;-$7";":& ':";",34/"0
52>" ;"G2;+ '"*42 "#2*:&I 1&/420
/"C542/ '%&3'2 3& ):%2G+$42E Q&,:-0
$42 ,+; >:%+*2; 12', H;42:,2C342
342*2%)42$%32< & 5 ):"$2'42 #%4&.&0
34& ,"/'+3+ 3&',D)-12 /:=,/4 "/:2'
)"):&5+< /,=:+ ;"G2 -H)4I $%-10
3"HIE !" 34; 3&',D)-12 )">":'%2342
/"Y$%J$2 '4D %>"32;E F&#&34- 4 C20
$%234- )"5433+ '4D )"##&I 5'%+',0
/42 "'"*+< /,=:2 1&#.+ )",:&5D
% >:%+*&;4< & 342 ,+C/" ,2< /,=:2
;&1J "*1&5+E

5$J$+. /.$ ?$3>$S # XYY G2*=9
G$#/7P =67 )"/7 (267- ?$3> ?")"+@
/7P ;'3.36 G*6*3>"#.W (* # ;.$?@
3='P # 4>T27; 2*S/.$9 E.$-$6G.$@
=6$Z3>#" 6#.O6"/$ 6$ 6?$)6$/.$;
>2'?O=7=B *);."/ (267-T# ;*(O
-7W -"2)6* G*#"J/$9 F 2"6.$ G2*@
-+$;T# 6 2*6G*6/"/.$; 6$-2"@
/7=B[(267-T#P ;*J/" G267/.$SW ?$
/" -$6G%">/$ -")"/.$ )* C>"=?.
C"/.>"2/*@IG.)$;.*+*(.=6/$?9t
@@@/J)"-'%D("H";)+/>H

?"#4@2&" F%*$.$)-*/"

MITY NA TEMAT TRUJĄCYCH GRZYBÓW
Jeśli nie znamy się na grzybach i nie mamy pewności, że zbie-
ramy jadalne, lepiej nie robić tego wcale. Krążące między ludź-
mi sposoby sprawdzania, czy grzyby nadają się do jedzenia
są nieprawdziwe. Oto lista najpopularniejszych mitów.

! Niejadalne grzyby mają niedobry smak. NIEPRAWDA. Naj-
groźniejszy muchomor sromotnikowy jest albo bez smaku,
albo wydziela przyjemną słodycz. Natomiast goryczak żół-
ciowy, przez niektórych mylnie nazywany borowikiem sza-
tańskim, nie jest trujący, tylko nieusuwalny gorzki smak spra-
wia, ze nikt nie jest w stanie go zjeść.

! Rozkrojony trujący grzyb zabarwia się na sino. NIEPRAW-
DA. zmiana zabarwienia nie ma żadnego związku obecnością
toksyn w grzybach. Często sinieją właśnie grzyby jadalne.

! Cebula czernieje, gdy położymy plaster na trującym grzy-
bie. NIEPRAWDA. Czerniejąca cebula informuje, że grzyb za-
wiera związki siarki. Nie jest to żaden test na jadalność.

! Olszówka przestaje być toksyczna po wielokrotnym wygo-
towaniu. NIEPRAWDA. Bez względu na długość  gotowania
olszówka zawiera toksyny powodujące rozpad czerwonych
ciałek krwi.

POPULARNE GRZYBY JADALNE RURKOWATE
Podgrzybek brunatny
Kapelusz duży, średnica 3-15 cm, ciemnobrązowy, od spodu do-
brze widoczne jasnożółte rurki. Trzon 4-12 cm, dość gruby, wal-
cowaty, jasnobrązowy. W miejscach uszkodzonych zmienia ko-
lor, staje się zielononiebieski. Aromatyczny.
Borowik szlachetny
Ma duży mięsisty kapelusz o średnicy 6-25 cm. Powierzchnia ka-
pelusza w różnych odcieniach brązu, dolna żółtawozielona lub
biała, trzon biały. Biały miąższ po przekrojeniu nie zmienia bar-
wy, przyjemnie pachnie i smakuje wybornie.
Maślak zwyczajny
Szeroki brązowy kapelusz o średnicy 5-15 cm pokryty lepką, łatwą
do usunięcia skórką. Osadzony na niskim jasnożółtym trzonie
z charakterystycznym pierścieniem. Na spodzie kapelusza wi-
doczne żółtawe rurki.
Maślak sitarz
Szeroki brązowy kapelusz o średnicy 5-15 cm pokryty lepką
skórką, osadzony na niskim jasnożółtym trzonie z charakterystycz-
nym pierścieniem. Na spodzie kapelusza widoczne żółtawe rur-
ki. Miąższ też jest lepki.
Koźlarz babka
Kapelusz ma 5-20 cm, jest miękki, poduszkowaty, szarobrązowy
(w różnych odcieniach), osadzony na wysokim twardym trzonie.
Spód z rurkami, szarobiały. Trzon biały z ciemnymi łuseczkami,
szorstki.
Koźlarz czerwony
Ma gruby, gładki i mięsisty kapelusz o średnicy 6-15 cm barwy
pomarańczowej, na spodzie szary. Białawy trzon pokryty jest brą-
zowoczerwonymi łuskami. Przekrojony miąższ barwi się na ciem-
noszaro lub liliowo.
Podgrzybek zajączek
Ma zamszowy, aksamitny kapelusz o średnicy 3-10 cm w kolo-
rze oliwkowym lub brązowym. Trzon prosty albo trochę zgięty,
bladożółtawy. Miąższ żółtawobiały, nie ciemnieje. Skórka nie daje
się oddzielić od miąższu. Trzon cienki.

POPULARNE GRZYBY JADALNE BLASZKOWATE
Pieprznik jadalny (kurka)
Ma średniej wielkości żółty kapelusz, choć może być nawet bia-
ły. Starsze mają kształt lejkowaty i postrzępione brzegi kapelu-
sza, u młodych jest on podwinięty. Trzon żółty, przeważnie krótki
i wygięty, z zaostrzoną podstawą.
Opieńka miodowa
Ma żółtawobrązowy płaski okrągły kapelusz pokryty niewielki-
mi, nieco ciemniejszymi, lekko odstającymi łuseczkami. Osadzony
jest na wysmukłym trzonie w kolorze miodowym z wyraźnym bia-
ławym pierścieniem.
Mleczaj rydz
Ma kapelusz o średnicy 4-10 cm, w środku wklęsły lub lejkowa-
ty, pomarańczowy z ciemnymi smugami. W miejscach uszkodzo-
nych występują plamy brudnozielone. Z przekrojonych grzybów
wypływa pomarańczowe mleczko.
Gąska zielonka
Ma kapelusz o szerokości 5-10 cm, o barwie żółtozielonej lub brą-
zowooliwkowej, dość nieregularny. Osadzony jest na wygiętym
krótkim trzonie. Miąższ biały, tylko na brzegu żółtawy.
Czubajka kania
Ma duży kapelusz o średnicy 10-25 cm z ciemnymi strzępkami
na górnej powierzchni, osadzony na długim, wewnątrz pustym
trzonie z luźnym ruchomym pierścieniem. Blaszki delikatnie wy-
szczerbione.
Smardz jadalny
Ma brązowy kapelusz o kształcie jajowatej nieforemnej główki
pokrytej fałdkami i wgłębieniami. Umocowany jest na białawym
trzonie. Wnętrze owocnika jest puste. Gatunek objęty ochroną.

Grzyby a dieta
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Litery z ponumerowanych pól tworzą rozwiązanie krzyżówki. Spośród wszystkich nadesłanych
na adres promocja@starostwo.rybnik.pl prawidłowych odpowiedzi zostaną rozlosowane nazwi-
ska 3 laureatów, którzy zostaną poinformowani drogą mailową o otrzymaniu nagród. Na rozwią-
zania czekamy do 17.11.2017 r. Nazwiska zwycięzców zostaną opublikowane w kolejnym nume-
rze. Po odbiór nagród zapraszamy do Starostwa Powiatowego w Rybniku (pok 315).
Rozwiązaniem krzyżówki w poprzednim numerze było hasło INTROWERTYK. Osoby, które przysłały
nam hasło najszybciej otrzymują nagrody, to: Izabela Skirtun, Ewa Gniadek i Andrzej Dobrowolski.

Zadanie udostępnił serwis krzyżówkowy szarada.net

Za edukację i opiekę
Jesień to czas kolorowych liści na drzewach, czerwonych jarzębin i malow-
niczych krajobrazów. W takim klimacie uczniowie Zespołu Szkół im. W. Sher-
borne podziękowali nauczycielom i wszystkim pracownikom szkoły za wy-
chowanie, edukację i opiekę.
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Odlotowe wakacje
z nauką w tle
W drugiej połowie sierpnia dzieci z dzielnicy Dę-
bieńsko (Czerwionka-Leszczyny), spędzające wa-
kacje w domu mogły skorzystać z ciekawej formy
wakacyjnego wypoczynku. W dniach od 18 do 24
sierpnia między godziną 10.00 a 14.00 piętnastka
dzieciaków w wieku od 7 do 12 lat zamiast spę-
dzać czas przed telewizorem czy komputerem,
miała możliwość rozwijać swoje umiejętności ma-
nualne wycinając i budując modele samolotów
podczas warsztatów realizowanych w ramach
projektu �Gotowi do odlotu� � akademia konstru-
owania modeli latających.
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