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Święta Bożego Narodzenia to czas rodzinnego ciepła,
którym dzielimy się ze wszystkimi.
Niechaj będą pełne miłości, wiary i nadziei,
a Nowy 2011 Rok niech obfituje w zdrowie, szczęście
i ludzką życzliwość.
Z najserdeczniejszymi pozdrowieniami
i życzeniami wszelkiej pomyślności.

Refleksje powyborcze
Szanowni Państwo
Mieszkańcy Powiatu Lublinieckiego
Od dnia wyborów upłynął niemalże
miesiąc. Wybory samorządowe są dla
urzędującego starosty oraz ugrupowania,
z którego pochodzi ważnym aktem
poddania się ocenie wyborców. Porozumienie Samorządowe zdało egzamin
wyborczy, uzyskując 10 312 głosów.
Poparcie dla naszych kandydatów
wzrosło o prawie 2000 głosów. Drugie
w kolejności ugrupowanie – Wspólnota
Ziemi Lublinieckiej – uzyskało 7 360
głosów. Wzrost poparcia Wspólnoty
Ziemi Lublinieckiej jest imponujący.
Podczas swojego samorządowego debiutu w 2006 roku ugrupowanie to uzyskało
3 941 głosów, co plasowało je wówczas na
4 miejscu, z niewielką stratą do Samorządu Lublinieckiego i Forum. Ten
znakomity wynik Porozumienia Samorządowego oraz równie wyśmienity
wynik wyborczy Wspólnoty Ziemi
Lublinieckiej, ugrupowania, z którym ponownie zawiązaliśmy koalicję, pozwolił
nam łącznie uzyskać poparcie 17 672
wyborców na ponad 26 tysięcy głosujących. W ten sposób społeczeństwo
powiatu lublinieckiego jednoznacznie
wskazało, że chce utrzymania dotychczasowej koalicji Porozumienia
Samorządowego i Wspólnoty Ziemi
Lublinieckiej, powierzając tym ugrupowaniom 16 mandatów radnych w 19osobowej Radzie Powiatu. Dziękujemy za
tak zdecydowane poparcie. Jest ono dla
nas najważniejsze i wielce zobowiązujące.
Dziękuję również za tak ogromne
poparcie mojej osoby. Otrzymałem 1238
głosów, co przy dużej ilości kandydatów
jest wynikiem pozwalającym mi odczuć
Państwa życzliwe wsparcie w pełnieniu

Przewodnicząca Rady
Lidia Kucharczyk

Starosta Lubliniecki
Joachim Smyła

Liczba głosów oddanych na dane listy oraz ogólny
udział procentowy w skali Powiatu Lublinieckiego

KWW Porozumienie Samorządowe
KWW Wspólnota Ziemi Lublinieckiej
KWW Forum Prawicy Ziemi
Lublinieckiej
KWW Samorząd Lubliniecki
KW Prawo i Sprawiedliwość
KWW CNZWNG

KOMITETY WYBORCZE

LICZBA GŁOSÓW

KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE
KWW WSPÓLNOTA ZIEMI LUBLINIECKIEJ
KWW FORUM PRAWICY ZIEMI LUBLINIECKIEJ
KWW SAMORZĄD LUBLINIECKI
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
KWW CNZWNG
przez mnie funkcji starosty, ale i szczególnie
zobowiązuje do dalszej pracy na rzecz powiatowej
wspólnoty samorządowej i jak najlepszej realizacji
wszystkich zadań, za które odpowiedzialny jest
powiat.
W tym numerze gazety przedstawimy Państwu
szeroki omówienie wyników wyborczych do Rady
Powiatu w Lublińcu. Zaprezentujemy wyniki
uzyskane przez wszystkie komitety wyborcze, ilu
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10312
7360
3199
3047
2433
360

OGÓLNY UDZIAŁ
PROCENTOWY
38,61
27,55
11,98
11,41
9,11
1,35

radnych mają ugrupowania wchodzące w skład rady
Powiatu, jakie wyniki uzyskali poszczególni
kandydaci oraz zestawienie wyników radnych Rady
Powiatu w ujęciu procentowym i liczbowym.
W tym numerze „Ziemi Lublinieckiej” przedstawimy także Zarząd Powiatu wybrany na I sesji Rady
Powiatu nowej kadencji.
Joachim Smyła
Starosta Lubliniecki
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Pierwsza sesja Rady Powiatu
Dnia 29 listopada 2010 roku odbyła się pierwsza sesja Rady Powiatu nowej kadencji, podczas której wybrano Zarząd Powiatu,
który poniżej przedstawiamy.

Joachim Smyła
Starosta Lubliniecki

Tadeusz Konina
Wicestarosta Lubliniecki

Danuta Lampka
Sekretarz Powiatu Lublinieckiego

Jerzy Cyrulik
członek Zarządu Powiatu

Krzysztof Olczyk
członek Zarządu Powiatu

Leszek Matyja
członek Zarządu Powiatu
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Ugrupowania wchodzące w skład
Rady Powiatu Lublinieckiego
KOMITETY WYBORCZE
KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE
KWW WSPÓLNOTA ZIEMI LUBLINIECKIEJ
KWW FORUM PRAWICY ZIEMI LUBLINIECKIEJ
KWW SAMORZĄD LUBLINIECKI
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LICZBA RADNYCH
10
6
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Radni Rady Powiatu w Lublińcu
w zestawieniu procentowym
uzyskanych wyników
Liczba głosów

L.p.

Imię i nazwisko

Okręg wyborczy

Komitet Wyborczy

Udział procentowy w
skali okręgu [%]

oddanych
na kandydata

Okręg nr 1 – Lubliniec

Porozumienie Samorządowe

15.21%

1238

Okręg nr 2 – Boronów, Herby, Woźniki

Porozumienie Samorządowe

13.25%

1071

Okręg nr 3 – Koszęcin

Wspólnota Ziemi Lublinieckiej

13.13%

609

Okręg nr 4 – Ciasna, Kochanowice,
Pawonków

Porozumienie Samorządowe

8.90%

521

Okręg nr 2 – Boronów, Herby, Woźniki

Wspólnota Ziemi Lublinieckiej

8.30%

671

Buchenfeld Urszula

Okręg nr 3 – Koszęcin

Porozumienie Samorządowe

7.98%

370

7.

Pyrek Renata

Okręg nr 3 – Koszęcin

Porozumienie Samorządowe

7.44%

345

8.

Wręczycki Marek

Okręg nr 4 – Ciasna, Kochanowice,
Pawonków

Porozumienie Samorządowe

6.97%

408

9.

Olczyk Krzysztof

Okręg nr 1 – Lubliniec

Wspólnota Ziemi Lublinieckiej

6.22%

506

10. Tabor Zygmunt

Okręg nr 2 – Boronów, Herby, Woźniki

Porozumienie Samorządowe

5.33%

431

11. Dmitriew Maria

Okręg nr 1 – Lubliniec

5.17%

421

1.

Smyła Joachim

2.

Kucharczyk Lidia

3.

Konina Adam

4.

Matyja Leszek

5.

Cyrulik Jerzy

6.

12. Strzoda Krzysztof
13. Pogoda Ernest
14. Kłobus Ireneusz

Samorząd Lubliniecki

Okręg nr 4 – Ciasna, Kochanowice,
Pawonków

Wspólnota Ziemi Lublinieckiej

4.82%

282

Okręg nr 2 – Boronów, Herby, Woźniki

Porozumienie Samorządowe

4.81%

389

4.38%

356

Okręg nr 1 – Lubliniec

Forum Prawicy

15. Czornik Roman

Okręg nr 2 – Boronów, Herby, Woźniki

Wspólnota Ziemi Lublinieckiej

4.15%

335

16. Duda Mirosław

Okręg nr 4 – Ciasna, Kochanowice,
Pawonków

Wspólnota Ziemi Lublinieckiej

3.71%

217

Okręg nr 1 – Lubliniec

Porozumienie Samorządowe

3.42%

278

3.28%

192

2.89%

235

17. Naczyńska Anita
18. Domagała Andrzej
19.

Jędryka Łukasz

Okręg nr 4 – Ciasna, Kochanowice,
Pawonków

Okręg nr 1 – Lubliniec
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Forum Prawicy
Porozumienie Samorządowe
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Zestawienie kandydatów na radnych do Rady Powiatu
w Lublińcu w kolejności uzyskanych głosów
przez wszystkich 165 kandydatów

c.d. na następnej stronie
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c.d. na następnej stronie
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Ziemia Lubliniecka w filmie i na zdjęciu
Wyłoniono laureatów konkursu fotograficznego i filmowego,
zorganizowanych przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu.
Oficjalne ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród odbyło się
4 listopada br. w auli Zespołu Szkół nr 1 im. Adama Mickiewicza
w Lublińcu.
Konkurs fotograficzny pn. „Ziemia Lubliniecka – Moja Mała
Ojczyzna” rozgrywany był w czterech kategoriach tematycznych
i dwóch kategoriach wiekowych: młodzież do 21 lat i dorośli.
Nadesłane zdjęcia (ponad 600) oceniali fotografowie: Wojciech
Poznański i Zbigniew Rodewald. Poniżej przedstawiamy
laureatów konkursu:
W kategorii „Ziemia Lubliniecka – zielony zakątek Śląska”
nagrodzeni zostali Filip Hepner oraz Katarzyna Ledwoń. Na
wyróżnienia zasłużyły zdjęcia Agnieszki Matusek, Jakuba
Hepnera oraz Zbigniewa Markowskiego.
W kategorii „Piękno architektury zabytkowej” pierwsze
miejsce zajęli Jarek Grześkowiak oraz Mariusz Kasprzak.
Wyróżniono także inne zdjęcie Jarka Grześkowiaka,
a także fotografie
Arkadiusza Borowskiego i Zbigniewa
Markowskiego.
Laureatami w kolejnej kategorii zatytułowanej „Mój świat –
moja pasja” zostali Łukasz Miksza i Arkadiusz Borowski.
Wyróżnienia wręczono Emilii Buli, Iwonie Markowskiej
i Zbigniewowi Markowskiemu.
Ostatnia kategoria nosiła tytuł „Aktywny wypoczynek”.
Nagrodzono fotografię Łukasza Molendy, a wyróżnienie
przyznano Martinowi Kiselowi.
Starosta Joachim Smyła przyznał także własną nagrodę za
zdjęcie roku. Tym razem była to weekendowa wycieczka do
Wiednia i Bratysławy, a wyjechał na nią pan Leon Tobor.

Z wyłonionych zdjęć stworzono wystawę, którą można było
podziwiać podczas uroczystości wręczenia nagród. Najpiękniejsze
zdjęcia będą także wykorzystywane w celach promocyjnych przez
Starostwo Powiatowe w Lublińcu.
Druga część imprezy była poświęcona rozstrzygnięciu
konkursu filmów krótkometrażowych „Ziemia Lubliniecka
w kadrze”. Był on rozgrywany w trzech kategoriach tematycznych,
a oceniał je absolwent szkoły filmowej Andrzeja Wajdy, pan
Rafał Przybył.
W kategorii zatytułowanej „Tu warto przyjechać” pierwsze
miejsce zdobył Daniel Dmitriew, drugie – ex aequo Krzysztof
Zawieja i Jarek Grześkowiak, a trzecie – Kamil Nowak.
W pozostałych kategoriach przyznano wyróżnienia: w kategorii
„Osobowość Ziemi Lublinieckiej” dla Leona Tobora oraz
w kategorii „O tym się mówiło” dla Marka Nowaka.
(red.)

I nagroda w kategorii Aktywny wypoczynek
- dorośli; autor Łukasz Molenda

Zdjęcie Roku 2010; autor Leon Tobor

I nagroda w kategorii Ziemia Lubliniecka - zielony zakątek Śląska
- dorośli; autor Filip Hepner

I nagroda w kategorii Piękno architektury zabytkowej
- młodzież do 21 lat; autor Mariusz Kasprzak
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Stawiam sobie cele i dążę do nich
Rozmowa z Barbarą Koczybą, niepełnosprawną mistrzynią świata w wyciskaniu sztangi w pozycji leżącej w kat. do 56 kg juniorek.

D.M. Gratuluję wielkiego osiągnięcia, jakim bez wątpienia
jest zdobycie złotego medalu Mistrzostw Świata. Jak długo
pracowałaś na ten sukces?
B.K. Niedługo, ponieważ trenuję od 18 roku życia, a obecnie mam
22 lata. W międzyczasie schudłam ok. 20 kg i zmieniłam kategorię
wagową na obecną. Przed treningami broniłam się prawie 5 lat –
już w wieku 13 lat namawiał mnie do nich mój rehabilitant (Basia
choruje na przepuklinę oponordzeniową – przyp. red.).
Wyciskałam wtedy 40 kg bez rozgrzewki.
D.M. Przywiozłaś ze sobą imponującą kolekcję medali,
pucharów i statuetek. To niewiarygodne, że zdążyłaś je
zdobyć w tak krótkim czasie!
B.K. To jeszcze nie wszystkie, część została w domu. W zawodach
startuję z powodzeniem od początku mojej przygody ze sztangą, stąd
tyle medali, w tym złoto w Mistrzostwach Węgier i Słowacji z 2009
roku, medale Mistrzostw Polski w kategorii juniorów i seniorów,
medale zawodów Open oraz tegoroczne: złoty medal
w Ogólnopolskim Integracyjnym Turnieju, Mistrzostwo Polski
w kategorii juniorów i seniorów, brąz w Mistrzostwach Słowacji
oraz ten najważniejszy: złoto w Mistrzostwach Świata w Kuala
Lumpur w Malezji. Zdobyłam go na trzy dni przed moimi
urodzinami. To był taki prezent.
D.M. Jakie wrażenia przywiozłaś z Malezji? Czy zwycięstwo
w tamtejszych zawodach rozbudziło w Tobie nowe
marzenia?
B.K. W Malezji było fantastycznie, chociaż nie obyło się bez
problemów z aklimatyzacją - przez trzy pierwsze noce nie mogłam
zasnąć.
A co do drugiego pytania, to ja nie żyję marzeniami. Stawiam sobie
cele i dążę do ich realizacji. Kolejnym jest udział w paraolimpiadzie
w Londynie. Już samo zakwalifikowanie się będzie dla mnie
ogromnym sukcesem!
D.M. Czym jest dla Ciebie sport? Czy warto tak się męczyć
wyciskając sztangę? Pewnie czasem bywa ciężko. Nie myślisz
wtedy, żeby dać sobie z tym spokój…
B.K. Ciągle o tym myślę. Wyciskanie sztangi to bardzo trudna
dyscyplina sportu. Czasem ciężka praca nie idzie w parze
z postępami, lecz wręcz przeciwnie – wyniki są słabsze. Wtedy
naprawdę mam ochotę zrezygnować i zjeść kostkę czekolady, której
normalnie nie wolno mi jeść - podobnie jak pozostałych słodyczy
i wielu innych potraw – ze względu na dietę.

Barbara Koczyba prezentuje wywalczony przez nią Złoty Medal
w Mistrzostwach Świata w Kuala Lumpur w Malezji ...

… oraz pozostałe trofea sportowe w towarzystwie starosty Joachima Smyły,
wicestarosty Tadeusza Koniny, sekretarz powiatu Danuty Lampki
oraz radnego Gminy Koszęcin Jana Macioszka.

Ale uprawianie sportu ma też wiele zalet. Po pierwsze wyciskanie
sztangi to forma mojej rehabilitacji, po drugie jest to moja furtka na
świat – wyjazdy na zawody, obozy sportowe (w tym roku byłam już
na czterech) zawsze wiążą się z poznaniem nowych miejsc i ludzi
oraz niezapomnianymi przeżyciami.
D.M. Dziękuję za rozmowę i życzę dużo wytrwałości
w walce o kolejne sukcesy.
Rozmawiała
Dominika Mońka
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Biuro Rzeczy Znalezionych Starostwa Powiatowego w Lublińcu
poszukuje właścicieli niżej wymienionych przedmiotów znalezionych
na terenie powiatu lublinieckiego w okresie od stycznia do września
2010 roku.
Lista znalezionych rzeczy:
1. Rower damka bez nazwy.
2. Rower damka o nazwie Mars Komfort.
3. Koperta z gotówką.
4. Rower o nazwie Shimano Bros.
5. Butelka alkoholu, perfum, krem, żel, maszynka do golenia.
6. Telefon komórkowy Nokia.
7. Telefon komórkowy Simens.
8. Rower o nazwie Sigma.
9. Rower o nazwie Rayon Luna.
10. Rower o nazwie Scout.
11. Rower o nazwie Cobran.

Ziemia

nr 9-10/2010

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Rower o nazwie Scout.
Rower typu męskiego bez nazwy.
Rower o nazwie Scout Mustang.
Klucze (2 szt.)
Klucze (4 szt.)
Rower górski marki TIGER.
Portfel z gotówką.

Warunkiem odebrania przedmiotu z depozytu jest złożenie
jego szczegółowego opisu lub przedstawienie dokumentów
potwierdzających prawo własności. Starostwo Powiatowe nie ponosi
odpowiedzialności za stan techniczny wymienionych przedmiotów.

Biuro Rzeczy Znalezionych mieści się w pokoju nr 24 w budynku
Starostwa Powiatowego w Lublińcu przy ul. Paderewskiego 7, telefon
034 3510513.
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Święty natychmiast!
W kościele pw. św. Stanisława Kostki w Lublińcu w niedzielę
7 listopada br. modlono się o rychłą beatyfikację i kanonizację
papieża Polaka, Jana Pawła II. Mszę świętą w tej intencji odprawił
prymas Polski senior, arcybiskup gnieźnieński Henryk Józef
Muszyński. Oprawę muzyczną i śpiew liturgiczny zapewnili
członkowie Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”, nadając tym samym
bardzo uroczystego wymiaru liturgii eucharystycznej.
Po mszy, starosta Joachim Smyła, zaprosił prymasa oraz
wszystkich obecnych na koncert w wykonaniu Zespołu Pieśni

i Tańca „Śląsk” poświęcony Janowi Pawłowi II i noszący
znamienny tytuł „Santo subito!”. W programie koncertu
uwzględniono pieśni, które łączą się z Ojcem Świętym, z Jego
oddaniem się Matce Bożej, z polskością, a także z kończącym Jego
święte życie cierpieniem. Występ zakończono przepięknymi
utworami „Agnus Dei” i „Sanctus” Mozarta oraz „Alleluja”
Haendla, które wniosły nadzieję na szybkie wyniesienie Jana
Pawła II na ołtarze.

Sto lat pani Klary Brol
W dniu 3 grudnia br. swoje setne urodziny świętowała pani
Klara Brol z Boronowa. Z tej okazji dostojną solenizantkę odwiedzili
przedstawiciele władz Gminy Boronów: wójt Rufin Majchrzyk,
przewodniczący Rady Gminy Edward Czyż i kierownik Urzędu
Stanu Cywilnego Aniela Sklorz.
Uroczystość zaszczyciły swoją obecnością również władze
Powiatu Lublinieckiego w osobach: starosta Joachim Smyła,
wicestarosta Tadeusz Konina i sekretarz powiatu Danuta Lampka,
składając życzenia oraz przekazując listy gratulacyjne.

Komunikat Głównego Inspektora
Nadzoru Budowlanego do właścicieli
i zarządców obiektów budowlanych
w związku z potencjalnymi
zagrożeniami występującymi
w okresie zimowym
Przypominam, że w razie występowania niekorzystnych warunków
atmosferycznych, które mogą spowodować uszkodzenie obiektu
budowlanego lub sprowadzić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi,
bezpieczeństwa mienia lub środowiska, właściciele i zarządcy
zobowiązani są do zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu
budowlanego, zgodnie z art. 61 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pózn. zm.).
W szczególności do obowiązków właścicieli i zarządców należy
dbałość o należyty stan techniczny budynku, w tym nie dopuszczanie
do przeciążenia konstrukcji budynku przez zalegający na dachu śnieg
i zapewnienie w razie konieczności odśnieżania dachu i elementów
elewacji budynku. Obowiązek ten obejmuje także usuwanie sopli, brył,
nawisów lodowych i śniegowych, mogących zagrozić bezpieczeństwu
osób znajdujących się na ciągach pieszych i jezdnych przebiegających
bezpośrednio przy budynku.
Należy przy tym pamiętać, że niewłaściwe wykonywanie prac
związanych z usuwaniem śniegu z dachu może stwarzać ogromne
zagrożenie zarówno dla samego budynku, jak i osób wykonujących te
prace. Dlatego muszą być one prowadzone z zachowaniem zasad
bezpieczeństwa i przepisów BHP.
Przypominam jednocześnie, że niewłaściwe utrzymanie i użytkowanie obiektu budowlanego oraz nie zapewnienie bezpieczeństwa
użytkowania obiektu budowlanego zagrożone jest grzywna nie
mniejsza niż 100 stawek dziennych, karą ograniczenia wolności albo
pozbawienia wolności do roku (zgodnie z art. 91a ustawy - Prawo
budowlane).
W związku z powyższym, w celu uniknięcia zagrożeń, zwracam się
do wszystkich zobowiązanych o bezzwłoczne spełnienie obowiązków
wynikających z ww. przepisów.
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
Robert Dziwiński
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Matematyka w ZSO-T e-learningowo!
Trzy uczennice klasy IV Technikum Informatycznego w ZSOT:
Aneta Duda, Aleksandra Menzel i Aleksandra Richter otrzymały
zaproszenie do udziału w uroczystej gali na zakończenie ponadregionalnego projektu pn. „Matematyka? Spróbuj e-learningowo!”
Wydział Matematyki Uniwersytetu Jagiellońskiego gościł niemal
czterystu uczniów oraz zacne grono profesorów najznamienitszych
polskich uczelni współtworzących matematyczną platformę
edukacyjną Hermin.
W trzeciej klasie za namową swojej nauczycielki matematyki dyrektor ZSOT, Joanny Walczak, dziewczęta przystąpiły do
całorocznego kursu matematyki realizowanego w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki. Dziś mogą pochwalić się dyplomem
jego ukończenia.
- Warunkiem ukończenia kursu było zebranie określonej liczby punktów.
Co tydzień na platformie e-learningowej dziewczęta otrzymywały zestawy ok.
50 zadań do rozwiązania. Dzisiaj dziewczyny są bardzo zadowolone. Udało
im się sprostać wymaganiom, a dodatkowe umiejętności i wiedza na pewno
przydadzą się na maturze – komentowała Joanna Walczak.

Debatowali o prezydencji Polski w Radzie UE
Szkolny Klub Europejski przy Zespole Szkół nr 1
im. Adama Mickiewicza w Lublińcu zorganizował debatę na temat
polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, która była
zwieńczeniem projektu „Młodzież dla Europy”, realizowanego
przez Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej w Gliwicach.
W ramach tego projektu młodzież wzięła wcześniej udział w grze
symulacyjnej i wcielała się w role europosłów.
Na debatę w roli eksperta przybyła Alicja Tunk
z Ministerstwa Spraw Zagranicznych, które intensywnie
przygotowuje sie do tej ważnej roli, którą Polska ma odegrać
w II kwartale 2011 r. Moderatorem debaty była Mirosława Popko –
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nauczycielka wiedzy o społeczeństwie. Podczas debaty młodzież
dowiedziała się „u źródła” na czym polega prezydencja i jak Polska
się do niej przygotowywuje. Po prezentacji eksperta był czas na
zadawanie pytań. Na spotkanie przybyli również gimnazjaliści
szczególnie zainteresowani tą tematyką.
Przybliżamy młodzieży tematykę unijną nie tylko poprzez
realizację projektów unijnych, ale również debaty, spotkania i konkursy.
Chcemy kształcić osoby otwarte na tematy społeczne i świadome swej
przyszłej roli w zjednoczonej Europie – mówi opiekun Klubu,
Małgorzata Kania.
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Cennik modułów reklamowych
w gazecie powiatowej „Ziemia Lubliniecka”
Ceny dotyczą zamieszczenia ogłoszenia reklamowego
w jednym wydaniu gazety, w pełnym kolorze
5 cm / 3,5 cm - 19,50 zł netto + VAT
10 cm / 7 cm - 39 zł netto + VAT
10 cm / 14 cm - 117 zł netto +VAT
24 cm / 15,5 cm - (pół strony) - 156 zł netto + VAT
24 cm / 32,5 cm - (cała strona) - 234 zł netto + VAT
Szczegółowe informacje można uzyskać
pod numerem telefonu (0-34) 35-10 500, w. 601

Ziemia

- gazeta powiatowa

Redaktor naczelny: Jan Myrcik
Wydawca: Powiat Lubliniecki
Adres redakcji:
Starostwo Powiatowe w Lublińcu, ul. Paderewskiego 7
tel. 34 35 10 500, wew. 601, fax 34 35 10 511
e-mail: gazeta@lubliniec.starostwo.gov.pl
Nakład: 10 000 egz.
Skład i druk: Drukarnia
Radzionków, ul. Nałkowskiej 51, tel. 32 289 82 75
Materiały do gazety i ogłoszenia reklamowe przyjmowane są w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lublińcu, pokój 21.
Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych. Zastrzega sobie także prawo ich skracania.
Nie przyjmowane są artykuły niepodpisane. Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń.

12

Ziemia

nr 9-10/2010

