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Akcje charytatywne to jed-
na form wsparcia i pomocy
na rzecz osób najbardziej
potrzebujących. W geście
solidarności ważna jest każ-
da inicjatywa, czego dowie-
dli niedawno organizatorzy
i uczestnicy festynu, jaki
odbył się w Leszczynach na
rzecz małego Alanka. STR. 2

Uczniowie z terenu powiatu
rybnickiego mają wiele oka-
zji, by zmierzyć się z sobą
także na polu naukowym.
Dużą zachętę z myślą o mło-
dzieży gimnazjalnej stano-
wił konkurs chemiczny zor-
ganizowany przez Zespół
Szkół w Czerwionce-Lesz-
czynach. STR. 6

�Śląski brydż�, czyli skat �
amatorów tej popularnej w
naszym regionie gry w kar-
ty nie brakuje. Stąd tak licz-
ne turnieje organizowane
m.in. pod patronatem sa-
morządów. Przykładem roz-
grywki o Puchar Wójta Gmi-
ny Jejkowice przy udziale
starosty rybnickiego. STR. 4

Turniej Wiedzy Pożarniczej
w Starostwie Powiatowym
5 kwietnia w Starostwie Powiatowym w Rybniku odbyły się
eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Po-
żarniczej �Młodzież zapobiega pożarom�.

Piłkarskie rozgrywki
przedszkolaków za namiolaków za namiolaków za nami
Turniej przedszkolaków w piłce nożnej to impreza, która co roku
cieszy się ogromnym zainteresowaniem najmłodszych miło-
śników sportu, jak również ich rodziców i dziadków, którzy chęt-
nie kibicują swoim pociechom z trybun.

Matki dzieci niezwykłych
� Juliusza Słowackiego, Fryderyka Chopina,

Józefa Piłsudskiego, Tadeusza Boya-Żeleńskiego,
Stanisława Przybyszewskiego i Marii Dąbrowskiej

Członek Zarządu Powiatu
z tytułem Lekarza Rokuz tytułem Lekarza Rokuz tytułem Lekarza Rokuz tytułem Lekarza Rokuz tytułem Lekarza Roku
Na co dzień lekarz internista z ośrodka zdrowia w Czer-
wionce-Leszczynach, ale także długoletni samorządo-
wiec, a obecnie członek Zarządu Powiatu Rybnickiego �
MARIUSZ KASZEK. To on właśnie znalazł się w elitarnym
gronie laureatów plebiscytu Dziennika Zachodniego, któ-
ry w ubiegłym miesiącu podsumowano podczas uroczy-
stej gali zorganizowanej w Międzynarodowym Centrum
Kongresowych w Katowicach. W wydarzeniu tym uczest-
niczyło szerokie grono środowiska medycznego i zapro-
szeni goście.

Projekt Erasmus+,
czyli �Efekt Motyla�
Trudno uwierzyć, ale wkrótce miną trzy lata współpracy
Zespołu Szkół w Czerwionce-Leszczynach ze szkołami
z Włoch, Francji, Hiszpanii, Bułgarii, Macedonii i Niemiec. Pro-
jekt �Effet Papillon�, czyli �Efekt Motyla� dobiega końca,
w marcu gościliśmy w Polsce 17 uczniów i 6 nauczycieli
z Hiszpanii, Bułgarii i Francji, w maju 5 uczniów i 3 nauczy-
cieli ZSCL wyjeżdża na ostatnie już spotkanie projektowe
do Mondejar w hiszpańskiej prowincji Castilla la Mancha.
Ciekawe, czy będzie jakiś �effet papillon� po zakończeniu
projektu?
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Nowa książka Aleksandry J.
Ostroch � popularnej regionalistki
z gminy i miasta Czerwionka-
Leszczyny, autorki m.in. sagi śląskiej
�Warkocz pokoleń�. Już dostępna
w salonach sieci Empik oraz
księgarniach i bibliotekach na
terenie powiatu rybnickiego.
Oficjalna premiera na
Warszawskich Targach Książki.



2 KWIECIEŃ 2018AKTUALNOŚCI

Kronika Powiatu Rybnickiego
BEZPŁATNY MIESIĘCZNIK
POWIATU RYBNICKIEGO
Redaktor naczelny: Katarzyna Siwczyk
Wydawca: Starostwo Powiatowe w Rybniku, 44-200 Rybnik, ul. 3 Maja 31, tel. 32 416 13 59, 32
42 28 300, e-mail: promocja@starostwo.rybnik.pl  www.starostwo.rybnik.pl
Redakcja: e-mail: vectra_info@interia.pl
Druk: POLSKA PRESS Sp. z o.o., Oddział Poligrafia, Drukarnia Sosnowiec
Nakład: 10 000 egzemplarzy
Redakcja  zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów i przeredagowania nadsyłanych materia-
łów, nie zwraca materiałów niezamówionych. Na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych rozpowszechnianie redakcyjnych materiałów bez zgody wydawcy jest zabronione.

ISSN 2450-7024

Warsztaty Aktywnej Integracji
w powiecie rybnickim
3 kwietnia uroczyście rozpoczęto działania w Warsztatach Aktywnej Inte-
gracji w Suminie. Realizowane są one w ramach projektu pn. �Aktywna in-
tegracja w powiecie rybnickim� w ramach osi priorytetowej IX Włączenie
Społeczne, Działanie 9.1. Aktywna Integracja, poddziałanie 9.1.6. Programu
Aktywnej Integracji Osób i Grup Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym �
projekt OPS i PCPR.

Wszyscy grają dla Alana!
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Zorganizować coś z niczego, na dodatek w bardzo krótkim czasie. Wydaje
się niemożliwe, a jednak! Klub Sportowy Leszczyny z wolontariuszami zor-
ganizował festyn na rzecz małego Alana.
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M. Kaszek Lekarzem Roku
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Jarmarki Wielkanocne
w Gaszowicach i Leszczynach
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28 marca w Parku Leśnym w Leszczynach oraz
w Gaszowicach odbyły się Jarmarki Wielkanocne.
Tradycyjnie na tydzień przed świętami i Niedzielą
Palmową przyciągnęły tłumy mieszkańców.
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ZARZĄD POWIAZARZĄD POWIATU RYBNICKIEGOTU RYBNICKIEGO
OGŁASZA KONKURS

NA STANOWISKO DYREKTORA
Zespołu Szkół Specjalnych
w Czerwionce-Leszczynach

z siedzibą: 44-238 Czerwionka-Leszczyny, ul. Przedszkolna 1
I.  Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone przepisami Rozporządzenia Ministra

Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakimi powinna odpowiadać osoba zaj-
mująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole
podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz.U. z 2017 r. poz. 1597) tj.

! nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania:
1) Posiada wyksztalcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny, oraz przygo-

towanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska w Zespole Szkół Specjalnych w Czerwion-
ce-Leszczynach

2) ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu
zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;

3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż
pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;

4) uzyskał:
a) co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub
b) pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo
c) w przypadku nauczyciela akademickiego � pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pra-

cy w szkole wyższej � przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora, a w przypadku, o któ-
rym mowa w art. 63 ust. 11 i 12 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, jeżeli nie przepro-
wadzono konkursu � przed powierzeniem stanowiska dyrektora � wymóg posiadania co najmniej
dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego nie dotyczy nauczyciela mianowa-
nego lub dyplomowanego zatrudnionego na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych
w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty. Centrum Edukacji Artystycznej, Cen-
trum Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, oraz nauczyciela mianowa-
nego lub dyplomowanego urlopowanego lub zwolnionego z obowiązku świadczenia pracy na podstawie
przepisów Ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1881)

5) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
6) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
7) nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia

1982 r. � Karta Nauczyciela (Dz.U. 2017 r., poz. 1189), a w przypadku nauczyciela akademickiego � karą
dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. � Prawo o szkolnictwie
wyższym (Dz.U. 2017 r., poz. 2183 z późn. zm.), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscypli-
narne;

8) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
9) nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
10) nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym

mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 Ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny
finansów publicznych (Dz.U. 2017 r., poz. 1311 z późn. zm.)

11) w przypadku cudzoziemca � posiada znajomość języka polskiego na zasadach określonych w Ustawie
z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.U. z 2011 r. poz. 224z późn. zm.).

! osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:
1) posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Euro-

pejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) � stron umowy o Eu-
ropejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej;

2) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny;
3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowni-

czym;
4) nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowa-

nie dyscyplinarne;
5) ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu

zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
6) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

7) ma pełna zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
8) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
9) nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których

mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 Ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypli-
ny finansów publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1311 z późn. zm.);

10) w przypadku cudzoziemca � posiada znajomość języka polskiego na zasadach określonych w Ustawie z dnia
7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.U. z 2011 r. poz. 224 z późn. zm.).

II. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcji funkcjonowania i rozwoju Zespołu Szkół Specjal-

nych w Czerwionce-Leszczynach
2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierającego w szczególności informację o:

� stażu pracy pedagogicznej � w przypadku nauczyciela albo
� stażu pracy dydaktycznej � w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
� stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym � w przypadku osoby niebędącej nauczy-

cielem,
3) oświadczenia zawierającego następujące dane osobowe kandydata:

� imię (imiona) i nazwisko,
� datę i miejsce urodzenia,
� obywatelstwo,
� miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),

4) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie
wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 2, świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub in-
nych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia,

5)  poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiada-
nie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończe-
nia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego
z zakresu zarządzania oświatą,

6) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dokumentu potwierdzającego znajomość
języka polskiego, o którym mowa w Ustawie z dnia 7 października 1999 r., o języku polskim (Dz.U. z 2011 r.,
poz. 224 z późn. zm.) � w przypadku cudzoziemca,

7)  poświadczoną przez kandydata za zgodność8)  z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku
przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

8)  oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarże-
nia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

9)  oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyśl-
ne przestępstwo skarbowe,

10) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środka-
mi publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 Ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialno-
ści za naruszenie dyscypliny finansów (tj. Dz.U. 2017 r., poz.1311 z późn. zm.),

11) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a Ustawy z dnia 18 październi-
ka 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz
treści tych dokumentów (Dz.U. 2017 r., poz. 2186) � dotyczy osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.,

12) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela miano-
wanego lub dyplomowanego � w przypadku nauczyciela,

13) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku
zawodowego � w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

14) oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust.
1 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. � Karta Nauczyciela (Dz.U. 2017 r., poz. 1189) lub w art. 140 ust. 1
Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. � Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. 2017 r., poz. 2183 z późn. zm.) �
w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

15) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych.

III. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem �Konkurs na
stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Czerwionce-Leszczynach� w kancelarii Starostwa Po-
wiatowego w Rybniku, ul. 3 Maja 31, 44-200 Rybnik lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowal-
nym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP:SPRybnik/skrytka
(z elektronicznymi kopiami dokumentów wymaganych jako załączniki do oferty) w terminie do dnia
15.05.2018 r. do godziny 15.30.

W przypadku nadania oferty pocztą decyduje data stempla pocztowego.

IV. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu Rybnickiego. O terminie i miejscu
przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnymi pismami.

Na żądanie organu prowadzącego Zespół Szkół Specjalnych w Czerwionce-Leszczynach, kandydat jest
zobowiązany przedstawić oryginały poświadczonych kopii dokumentów.

Ponadto przed przystąpieniem do rozmowy z kandydatem dopuszczonym do postępowania konkurso-
wego komisja konkursowa ma prawo żądać przedstawienia dowodu osobistego kandydata lub innego
dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz posiadane obywatelstwo.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu będą udzielane w siedzibie Referatu Oświaty, Promocji,
Kultury i Zdrowia pokój 315 tel. 32 422-83-00 wew. 28 lub 59.

Turniej Skata o Puchar
Wójta Gminy Jejkowice
25 marca w Karczmie �Strzelec� odbył się XI GPO
o Puchar Wójta Gminy Jejkowice. Skat, czyli gra
karciana zwana w Polsce �śląskim brydżem�, ma
swoich gorących zwolenników i zapalonych gra-
czy w powiecie rybnickim.
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4 kwietnia odbyła się konferencja naukowa po-
święcona problematyce autyzmu pod hasłem
�Odnaleźć piękno za zamkniętymi drzwiami�.
Inicjatorem i głównym organizatorem konferen-
cji była Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Czerwionce-Leszczynach, natomiast działania
organizacyjne wspierane były przez Zespół
Szkół Specjalnych i Zespół Szkół w Czerwion-
ce-Leszczynach.

Dziękujemy, nie trujemy!
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Trzecia nagroda i bon o wartości 2000 zł to efekt
rocznej pracy uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół
Specjalnych im. W. Sherborne w Czerwionce-Lesz-
czynach. Wielka radość i pozytywne zaskoczenie,
bo pracy było wiele�

Odnaleźć piękno
za zamkniętymi drzwiami
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Projekt Erasmus+,
czyli �Efekt Motyla�

7 marca w Zespole Szkół w Czerwionce-Leszczy-
nach odbył się powiatowy konkurs chemiczny
o niezwykle trafnej nazwie �Potyczki laboratoryj-
ne�. Uczestnikami byli uczniowie okolicznych gim-
nazjów, którzy zjechali do naszej szkoły wraz z na-
uczycielami przygotowującymi ich do podjęcia
tego naukowego wyzwania. Honorowym patro-
natem objął nasz konkurs pan Marek Profaska �
wicestarosta powiatu rybnickiego.
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Finaliści e-biznesu
26 marca uczniowie klasy trzeciej Technikum Ekonomicznego z Zespołu Szkół
w Czerwionce-Leszczynach brali udział w finale Regionalnego Konkursu
Wiedzy Ekonomicznej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Rybniku pt. �E-
biznes dziś i jutro. Start do własnego biznesu�. Uczniowie prezentowali swo-
je e-biznes plany przed siedmioosobowym jury, które oceniało pomysł, pre-
zentację, autoprezentację i odpowiedzi na pytania.

5 E&<%509@ C. $&3"2)>9%52
1-4*)> ,5*-$34&)> 7-2?&%
%9734*7" )493 %9 %934&)> -*:
,-*4*%19%1#$K H9'5+6 5 C91-&:
09B 01#-4& >2'.-&31&)4%5*B
9 49-94*' <9-74. ,-.M*3/.%9+:
%5* 49,-*4*%1.$9+5 3$#/ <54:
%*3,+9% DA&,935.%9 0-#$:
09]@ J2-& <&". ,.7 .;-.'%&'
$-9?*%5*' ,-*4*%19)/5 1*/ ;-2:
,&@ C. 0.+*/%*/ 1-#/)* %9734*7"
)493 %9 `+5)/6 5 H5%;6 L
745*$)4&%& 49,-*4*%1.$9"&
*:<54%*3 ,.)41& 0$591.$*/
\V5*49,.'5%9/09]@ a 1&)>
$&316,9)> %9 ,*$%. %5* 49:
,.'%5'& %9 7"2;.@ X& %91.:
'5931B )4&+5 H+92759 5 T.'5:
%509 4 0+@ o [*)>%502' j0.:
%.'5)4%*;.B <&"&8'& \$.+:
%&'5 3"2)>9)49'5]B ,.%5*$9?

)>)*'& 49 -.0 $45=W 27459"
$ 1&' 0.%02-35*@ T45605 1*'2
$&/947.$5 4.<9)4&"&8'&B /90
$&;+=79 -&$9+549)/9B ). .)*:
%59". /2-& 5 /90 356 49,-*4*%:
1.$9WB 9<& 4$-#)5W %9 35*<5*
2$9;6@

A )4935* .<-97 0.'53/5
$34&3)& $&3"2)>9+58'& <9-:
74. 5%1*-*32/=)*;. $&0"972
;)0+(3" !<59 ,1@ \`7A.-73
L 35*W -*0+9'.$9] 5 7.,5*-.
1*-94 190 %9,-9$76 4.<9)4&:
+58'&B /90 '@5%@ !..;+* ,.:
1-9M5 8+*745W %934* ,.)4&%9:
%59 $ 5%1*-%*)5*@

V9734*7" )493 %9 .;".34*:
%5* $&%50#$@ V935 2)4%5.$5*
<&+5 -*$*+9)&/%5 L 7-2?&%9
H9'5+5 5 C91-&09 49/6"9 1-4*:
)5* '5*/3)* $ M5%9+*h b&".
. ). $9+)4&WB <. .1-4&'9+5
3'9-1M.%& I9'32%; !9+9p&
Jg O^Nd 5 5%%* %9;-.7& -4*:
)4.$*@ A9-1. 1*? $3,.'%5*WB
?* -&$9+549)/9 <&"9 <9-74.
$&-#$%9%9B 9 %935 2)4%5.$5*
,-*4*%1.$9+5 <9-74. $&3.05
,.45.'@ J90 $579WB $5*749
47.<&$9%9 %9 49/6)59)>
$ [*)>%502' j0.%.'5)4:
%&' 49.$.).$9"9 $ ,-901&:
)* L 8$5*1%& ,.'&3" %9 <54:
%*3B 01#-& '9 -*9+%* 349%3*
,.$.74*%59 $ ,-4&34".8)5@
J934)4* -94 ;-912+2/*'&h

34#52&# 356&),

1-97&)&/%&)> ,-4*,53#$ 02+5:
%9-%&)>@

T+9 $34&3105)> %934&)>
;.8)5 <&"9 1. ,5*-$349 $54&:
19 $ C.+3)*@ C&19%5 . $-9?*:
%59 '#$5+5B ?* 3,.109+5 356
4 %5*4$&0"= ;.8)5%%.8)5=
5 3*-7*)4%.8)5=B 7*0+9-2/=
)>6W ,.$-.12 7. H-90.$9B
)>)= 4.<9)4&W ,.+305* '.-4*
5 A9-349$6@

T45602/6 $34&3105' E.:
745%.'B 01#-* 47*)&7.$9"&
356 ,-4&/=W 7. 3$.5)> 7.'#$
49;-9%5)4%&)> 2)4%5#$@ b*4
1905*/ $3,#",-9)& 5 $3,9-)59
4* 31-.%& E.745)#$ ,-./*01
%5* '59"<& -9)/5 <&12@

7486&)(# %9#+1':,*#
0..-7&%91.- ,-./*012

\jM*01 X.1&+9]

EF +.-5#?<' 85#".&5,-+4+: 856"7
8)'!&) >"!&)%C8G 66/ H"(!&)"4#+I
J+;".'#I K#".?6+ ) K-+;'.

S9$.7%5)& 4.319+5 ,-4&$5:
19%5 ,-4*4 7&-*01.- H"3"8$O
2<X .-94 %92)4&)5*+05 )>*'55
4 S*3,."2 I40#" L 48+/:"%E
5(O 1$V<: 5 '$(+8O >6"(%$/@
C. 05+02 3".$9)> $316,2
0.%02-3 $-*34)5* -.4,.)4="
356B 9 '".745 2)4*31%5)& 4.:
319+5 ,.4.319$5*%5 39' %9

39' 4* 3$./= $5*74= 5 2'5*:
/61%.8)59'5 $ 39+5 )>*'5)4:
%*/B ;745* 7. 7&3,.4&)/5 '5*+5
1&+0. 3,-461 ,-4&;.1.$9%&
,-4*4 .-;9%5491.-#$@ V9 31.:
+* 09?7& 4 2)4*31%50#$ '#;"
4%9+*_W 9-0234 4 4979%59'5B
,-.<#$05 ,*"%* -.4'951&)>
32<319%)/5 .-94 5%%* $9?%*

Chemiczne łamigłówki
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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 11.05.2018 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 KLASTER. Osoby, które przysłały nam
hasło najszybciej otrzymują nagrody, to: Zbigniew Woźnica, Barbara Pifczyk i Halina Szołtysek.

Zadanie udostępnił serwis krzyżówkowy szarada.net

Piłkarskie rozgrywki
przedszkolaków za nami
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