
 

Protokół 

z posiedzenia komisji konkursu na sprawność rozwiązywania krzyżówek, łamigłówek 

 i rebusów pt. „LGD-owski omnibus” w dniu 12 sierpnia 2020 r.  

 

Konkurs organizowany w ramach operacji  pt. „MOJA PASJA. Realizacja działań wspierających 

pasje mieszkańców regionu poprzez organizację warsztatów, spotkań, konkursów z wykorzystaniem 

dziedzictwa lokalnego LGD „Białe Ługi”  - Projekt Grantowy „Działania promujące pasje 

mieszkańców” 

 

Komisja konkursowa w składzie: 

Krystyna Bednarska – prezes SIT „Talent” 

Zofia Paliś – skarbnik SIT „Talent” 

Helena Wolak – członek SIT „Talent” 

stwierdza, że w  konkursie pt. „LGD-owski omnibus” udział wzięło 15 osób. 

Konkurs został przeprowadzony w dniu 12 września 2020 r. w Staszowskim Ośrodku Kultury. 

Każdy z uczestników konkursu otrzymał do rozwiązania zestaw szarad (krzyżówek, łamigłówek,  

rebusów itp.) przygotowany przez SIT „Talent”. Na ich rozwiązanie przeznaczono 90 minut czasu. 

Uczestnicy nie korzystali z własnych pomocy naukowych, smartfonów itp.,  do dyspozycji mieli 

tylko  kilka słowników zapewnionych przez organizatora.  

 

 Komisja oceniając rozwiązania szarad uwzględniła czas oraz poprawność rozwiązania  haseł 

cząstkowych oraz hasła głównego i przyznała następujące miejsca: 

I miejsce – Zofia Tamioła 

II miejsce – Paweł Ciepiela 

III miejsce – Zofia Krakówka 

 

Wyróżnienia: 

Elżbieta Błasińska 

Anna Ostrowska 

Elżbieta Nasternak 

Krystyna Nowak 

Teresa Sobieniak 

 

Komisja przyznała również dyplomy  pozostałym uczestnikom biorącym udział w konkursie: 

Anna Krawiecka 

Kazimiera Dorosińska 

Halina Wilk 



Agnieszka Zdziuch 

Adam Gąsior 

Teresaa Jaworska 

Elżbieta Taciak Brzycka 

Podpisy komisji: 

 

1. ……………………………………. 

2.  …………………………………… 

3. …………………………………… 

Staszów, 12 sierpnia 2020 r.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 

Instytucja zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Wydarzenie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „ Wsparcie dla rozwoju lokalnego 

w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  

Operacja  pt. „MOJA PASJA. Realizacja działań wspierających pasje mieszkańców regionu poprzez organizację 

warsztatów, spotkań, konkursów z wykorzystaniem dziedzictwa lokalnego LGD „Białe Ługi”.  realizowana w ramach 

Projektu Grantowego „Działania promujące pasje mieszkańców” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


