GAZETA POWIATOWA

EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

ISSN 1641-1935

Nr 1/2010 (70)

„Muzyka baroku” w Koszęcinie

W poprzednim felietonie pozwoliłem sobie na
retrospektywne spojrzenie na niektóre obszary
życia publicznego minionego 2009 roku. Dzisiaj,
na początku 2010 roku, chciałbym podzielić się
z Państwem kilkoma refleksjami.
Tegorocznym priorytetem będzie rozpoczęcie
budowy pawilonu łóżkowego dla dwóch
oddziałów naszego szpitala. Jeszcze w tym roku
stan zaawansowania tych prac będzie bardzo
znaczący, a w pierwszej połowie 2011 roku – do
tych oddziałów będą już przyjmowani pierwsi
pacjenci.
Ważnym etapem realizowanym przez
powiat jest edukacja ponadgimnazjalna. Okres
nauki szkolnej, kończący się maturą, najczęściej
determinuje dalsze losy zawodowe absolwentów.
Czas nauki, to wyzwolenie potencjału
umysłowego i duchowego młodego człowieka. To
właśnie w tym okresie czasu dokonują się
najważniejsze wybory życiowe, związane z przyszłą pracą i karierą zawodową. W tym numerze
„Ziemi Lublinieckiej” zostały poddane analizie
wyniki osiągnięte przez uczniów podczas próbnej
matury z matematyki. Nie chcąc powtarzać tez
zawartych w tym artykule, pozwolę sobie tylko
zaznaczyć, że taki wysoki procent zdawalności,
świadczy o tym, iż szkoła wykonuje bardzo dobrą
pracę, w odniesieniu do wszystkich uczniów, nie
tylko tych wybitnych, a i takich mamy w naszych
szkołach. Z radością przyjąłem informację, iż
uczeń Zespołu Szkół im. Adama Mickiewicza,
Mateusz Wąsik zdobył II miejsce w Wojewódzkim
Turnieju z Fizyki i będzie
reprezentował Polskę na międzynarodowej
konferencji naukowej w Indonezji.
W tym roku zaplanowaliśmy również
comiesięczne koncerty w ramach Powiatowych
Dni Kultury Chrześcijańskiej, które niosą
pozytywne przesłanie i w atrakcyjny sposób
ukazują ideały, szlachetne inicjatywy i wartości.
Chcemy, aby w każdej najmniejszej wspólnocie
osób, te wartości były żywe i tworzyły atmosferę
wzajemnej życzliwości.
Niechaj ten rozpoczęty już 2010 rok będzie
dla każdego z Was czasem radosnego i pięknego
przeżywania codziennej rzeczywistości naszego
życia.
Joachim Smyła
Starosta Lubliniecki

Podczas koncertu w wykonaniu
solistów chóru i orkiestry ZPiT „Śląsk”
pt. „Muzyka baroku”, który odbył się
5 lutego br. w Kaplicy Zamkowej
w Koszęcinie, starosta Joachim Smyła
podziękował członkom Kolegium
Redakcyjnego i osobom związanym
z gazetą powiatową „Ziemia Lubliniecka”,
obchodzącą w tym roku jubileusz 10-lecia.
Szczególne podziękowania Starosta
skierował do Pana Jana Myrcika – redaktora
naczelnego gazety i Pana Bogusława
Hrycyka – pomysłodawcy cyklu „Koncertów
na Zamku”, które już od czterech sezonów
Starostwo Powiatowe w Lublińcu organizuje
dokończenie na str. 2
z Zespołem „Śląsk”.

Wysokie wyniki – tak trzymać!
W dniu 3 listopada 2009 r.
w klasach maturalnych całej
Polski przeprowadzono
próbny egzamin maturalny
z matematyki. Po wielu
latach przerwy matematyka
staje się znowu przedmiotem obowiązkowym dla Bogusław Hrycyk
wszystkich uczniów przystępujących do
egzaminu maturalnego. Arkusz standardowy
zawierał 34 zadania, w tym: 25 zadań
wielokrotnego wyboru, 6 zadań krótkiej
odpowiedzi i 3 zadania rozszerzonej
odpowiedzi. Czas pisania wynosił 170 minut.
Za rozwiązanie zadań można było uzyskać
maksymalnie 50 punktów. Analiza rozkładu
wyników świadczy o tym, że dla uczniów
Liceum Ogólnokształcącego pytania
egzaminu były umiarkowanie trudne, ale dla
uczniów technikum – trudne. dokończenie na str. 6

zdj. Zbyszek Rodewald

Zasłużony
dla Powiatu Lublinieckiego

Podczas Koncertu
Noworocznego „Świat w
zupełnie starym stylu”,
który odbył się w auli
Zespołu Szkół nr 1 im.
Adama Mickiewicza,
Starosta Lubliniecki
wręczył statuetkę
„Zasłużony dla Powiatu
Lublinieckiego”.
dokończenie na str. 3

Przyznano Złotą Odznakę za zasługi dla Województwa Śląskiego
Podczas Sesji Rady Powiatu, 28 stycznia
br., Ludgarda Buzek – radna Sejmiku
Województwa Śląskiego - wręczyła
Tadeuszowi Lipińskiemu – z-cy
Komendanta Wojskowej Komendy
Uzupełnień w Lublińcu złotą Odznakę
Honorową za zasługi dla Województwa
Śląskiego. Odznaczenie to przyznane zostało Panu Majorowi za ogromne zaangażowanie w działalność społeczną, jego aktywną
współpracę z organizacjami kombatanckimi
oraz pracę na rzecz obronności i zarządzania
dokończenie na str. 3
kryzysowego.
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„Muzyka baroku” w Koszęcinie

dokończenie ze str. 1

Koncert był również okazją do spotkania z pracownikami
pomocy społecznej, którym chciano podziękować w ten sposób za
ich pełną poświęcenia pracę.
Głównym bohaterem wieczoru był muzyk orkiestry Zespołu
„Śląsk” – Konrad Sajdak, który z wyjątkową wirtuozerią zagrał aż na
trzech instrumentach dętych: flugelhornie, trąbce i trąbce piccolo.
Towarzyszyła mu sopranistka – Izabela Migocz. Muzykami
orkiestry dyrygował Waldemar Sutryka.
Publiczność miała okazję wysłuchać m.in. „Koncertu
Polskiego” Mirosława Gąsieńca i kantaty Jana Sebastiana Bacha
„Jauchzet Gott In Alle Landen” (Chwała Bogu na całej Ziemi).
Barokowe brzmienie śpiewu i instrumentów doskonale
komponowało się z wnętrzami kaplicy zamkowej, za co publiczność
nagrodziła artystów gromkimi brawami.
(KA)

10-lecie gazety powiatowej
„Ziemia Lubliniecka”
Szanowni Państwo!
W 2000 roku ukazał się pierwszy numer naszej gazety
samorządowej, a dzisiaj mija właśnie 10 lat od powstania Gazety Powiatowej
„Ziemia Lubliniecka”.
Skład pierwszej Redakcji powołanej przez starostę Wojciecha Gracę
tworzyli: Kazimierz Bromer, Sylwia Fronczek, Bogusław Hrycyk, Tadeusz
Konina, Jan Myrcik oraz Katarzyna Sowa zastąpiona w 2002 roku przez
Anetę Konieczny. W 2003 roku zmieniono szatę graficzną i gazeta ukazywała
się pod redakcją Tomasza Panka powołanego na redaktora naczelnego przez
starostę Jana Demarczyka. W 2004 roku nowy starosta Joachim Smyła
powołał Kolegium Redakcyjne w składzie: Kazimierz Bromer, Gerard Burek,
Maria Doleżych, Bogusław Hrycyk i Jan Myrcik, który objął funkcję
redaktora naczelnego, a sekretarzem redakcji została Aneta Konieczny.
Opracowano nową szatę graficzną, dopracowano jasne procedury wydawnicze,
zaproszono do współpracy mieszkańców powiatu.
W 2007 roku zmianie uległa formuła wydawania gazety i „Ziemia
Lubliniecka” zaczęła ukazywać się jako kwartalnik społeczno-kulturalny,
a obowiązki sekretarza redakcji przejęła Justyna Pasiak, z którą
współpracowali: Łukasz Wróbel i Magdalena Białas.
Od 2008 roku obok kwartalnika ukazuje się równocześnie
informator – Gazeta Powiatowa „Ziemia Lubliniecka” będący wkładką
w formie insertu do „Dziennika Zachodniego”.
W okresie 10 lat ukazało się łącznie 70 wydań gazety, w tym:
*

Gazety powiatowej „Ziemia Lubliniecka” – 42 (2000 - 2006 r.)

*

Kwartalnika Społeczno-Kulturalnego „Ziemia Lubliniecka” – 12
(2007 -2009 r.)

*

Informatora - Gazeta Powiatowa „Ziemia Lubliniecka” – 16
(2008 – 2009 r.)

Na ok. 900 stronach opublikowano ok. 1800 artykułów i felietonów
oraz kilkaset relacji, sprawozdań, informacji i ogłoszeń, a także setki zdjęć
i ilustracji.
Autorami artykułów obok członków Redakcji, radnych
i pracowników samorządowych byli przedstawiciele instytucji i stowarzyszeń,
nauczyciele i uczniowie oraz mieszkańcy całego powiatu. Wielu z nich
wykazało się wielką aktywnością społeczną, talentem, pasją i wiedzą. Na
szczególne wyróżnienie zasługują Państwo: Krystyna Bartocha, Leszek
Bidziński, Piotr Chmiel, Damian Gołąbek, Edward Goszyk, Michał
Janusz, Marzena Koza, Andrzej Rojek, Czesław Tyrol..
Osobne podziękowania należą się członkom Redakcji, a w szczególności Panu Janowi Myrcikowi, którzy od wielu lat tworzą nasza gazetę,
traktując swoją pracę jako misję.
Podziękowania należą się również kolejnym Starostom i Radzie
Powiatu, którzy służąc mieszkańcom wykazują zrozumienie dla potrzeb
społeczeństwa wspierając nas finansowo i organizacyjnie.
Dziękujemy wszystkim Mieszkańcom Powiatu, którzy wykazują
duże zainteresowanie i życzliwość dla naszej pracy. Mamy nadzieję, że kolejne
wydania naszej gazety będą służyły propagowaniu kultury i wspieraniu
integracji społeczności lokalnej.
W imieniu Redakcji
Bogusław Hrycyk
Zdjęcia: Zbyszek Rodewald
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Ogólnopolskie sukcesy „Adasia”
Nie od dzisiaj wiadomo, że Zespół
Szkół nr 1 im. Adama Mickiewicza
w Lublińcu, to szkoła z dużą renomą.
Świadczą o tym wyniki egzaminów
zewnętrznych, wyniki matur, ale także
liczny udział uczniów i ich sukcesy
w olimpiadach i konkursach ogólnopolskich.
W styczniu br. opublikowana została
lista uczniów, którzy zakwalifikowali się do
II etapu 61. Ogólnopolskiej Olimpiady
Matematycznej. Z „Adasia” do kolejnego
etapu tej olimpiady dostali się: Angelika
Stellmach z klasy IIB, (wychowanka mgr
Soni Olszok) oraz Krzysztof Jaskóła
z klasy IIIA (uczeń mgr inż. Grażyny
Kaczorowskiej). Jest to wielkie osiągnięcie,
zważywszy na to, że z najlepszych szkół
województwa śląskiego awansowało
zaledwie kilkoro uczniów: 1 osoba
z Bytomia , 2 z Tarnowskich Gór, 3 z Gliwic
oraz 4 z Częstochowy.
Nie jest to jedyny sukces w dziedzinie
matematyki. W Ogólnopolskim Konkursie Matematycznym „Alfik” nagrodzone
miejsca zajęli:
- Krzysztof Jaskóła (klasa IIIA),
- Paulina Wilk (klasa IIIA),
- Damian Dombek (klasa IA).
I LO im. Adama Mickiewicza może się
też pochwalić osiągnięciami w konkursach
informatycznych. Mateusz Małek zajął
bardzo wysoką lokatę w IV Międzyna-

rodowym Konkursie „Bóbr”, uzyskując
99 pkt. na 107 możliwych. Zdobył także
I miejsce w potyczkach programistycznych
organizowanych przez Politechnikę Śląską,
a przede wszystkim zakwalifikował się do II
etapu Ogólnopolskiej Olimpiady Informatycznej, który odbędzie się w Krakowie.
Ponadto 28 stycznia 2010 r. odbył się
finał XXXII Wojewódzkiego Drużynowego
Turnieju z Fizyki o Puchar Dyrektora
Pałacu Młodzieży im. prof. A. Kamińskiego, który stał się okazją do zaprezentowania wszechstronnej wiedzy i pomysłowości uczniów lublinieckiego liceum na
polu fizyki. Drużyna w składzie: Jarosław
Czudaj, Mateusz Wąsik i Mateusz
Balmas, której opiekunem jest mgr Ewa
Koścień, w I etapie konkursu zmierzyła się
z zadaniami obliczeniowymi, a po awansie
do etapu II, młodzi fizycy opracowali
założenia teoretyczne i skonstruowali
przyrząd do mierzenia grubości małych
przedmiotów wykorzystując elementy
typowego napędu CD. Przyrząd spotkał się
z bardzo dużym zainteresowaniem
fachowców i wysoką oceną jury konkursu.
W II etapie konkursu młodzi fizycy
prezentowali swoje osiągnięcia naukowe w
języku polskim. W III etapie musieli się
wykazać biegłą znajomością języka
angielskiego, przygotowując prezentację
multimedialną dotyczącą skonstruowanego przez nich przyrządu i wygłaszając

Przyznano Złotą Odznakę za zasługi
dla Województwa Śląskiego

Świat polskich dinozaurów

dokończenie ze str. 1

Doceniono też jego aktywne uczestnictwo w pracach mających na celu
modernizację i uporządkowanie terenu
i grobów na cmentarzu wojskowym
w Lublińcu oraz współpracę ze szkołami.
Przewodniczący Sejmiku Województwa
Śląskiego – Michał Czarski, który
zadecydował o przyznaniu odznaczenia,
zauważył również działalność edukacyjną
majora Lipińskiego i cieszące się dużym
uznaniem pogadanki z młodzieżą na temat
II wojny światowej i obrony
Ziemi Lublinieckiej przez 74 Górnośląski
Pułk Piechoty.
(KA)

Muzeum Paleontologiczne wraz
z Lokalnym Centrum SpołecznoKulturalnym w Lisowicach ogłaszają
konkurs wiedzy na temat „Świat
polskich dinozaurów”. Konkurs
przeznaczony jest dla uczniów szkół
podstawowych i gimnazjów. Wszelkie
informacje o konkursie oraz regulamin
dostępne są na stronach:
www.muzeum.lisowice.com
www.lisowice.com/O-Centrum,0.html
a także pod numerami telefonów:
607 839 794 (Marek Błyszcz) oraz
889 773 089 (Katarzyna Koza).

W związku z rozpoczętym od 1 stycznia składaniem zeznań podatkowych za rok 2009, Zarząd STOWARZYSZENIA
PRZYJACIÓŁ ZAMECZKA zachęca do przekazania organizacji 1 % podatku za rok 2009.
„Stowarzyszenie Przyjaciół Zameczka„ podpisało umowę w sprawie zbiórki 1 % podatku dochodowego za rok 2009
ze Stowarzyszeniem Rodziców Na Rzecz Pomocy Szkołom „Przyjazna Szkoła” z Mysłowic.
Dane do wpisania w PIT :
Numer KRS : 0000031762
Nazwa Organizacji :Stowarzyszenie Rodziców Na Rzecz Pomocy Szkołom „ Przyjazna Szkoła „
W informacjach uzupełniających należy wpisać:
„Stowarzyszenie Przyjaciół Zameczka „ nr identyfikacyjny 600000058339
Wszelkie zebrane pieniądze będą przekazane na cele statutowe organizacji.

Mateusz Wąsik będzie reprezentował Polskę
na międzynarodowej konferencji naukowej w Indonezji.
Koszty związane z wyjazdem młodego naukowca pokryje
Starostwo Powiatowe.
stosowny referat. W zmaganiach finałowych drużyna uczniów wykazała się
bardzo dużą wiedzą i została laureatem
konkursu.
Indywidualnie Mateusz Wąsik zdobył
II miejsce i będzie reprezentował Polskę na
międzynarodowej konferencji naukowej
(International Conference of Young
Scientists ICYS 2010) w Indonezji, gdzie
zostaną zaprezentowane najciekawsze
projekty urządzeń zbudowanych przez
młodych fizyków z całego świata. Koszty
związane z wyjazdem młodego naukowca
pokryje Starostwo Powiatowe.
(DM)

Zasłużony
dla Powiatu Lublinieckiego
dokończenie ze str. 1

Statuetka przyznawana jest
osobom, których dokonania
przyczyniają się do promowania
Powiatu Lublinieckiego. Prestiż
i niezwykle wyjątkowa wartość tej
nagrody polegają na tym, iż tylko
jedna osoba w roku zostaje
uhonorowana niejako symbolem
wdzięczności mieszkańców – bo tym
bez wątpienia jest owo wyróżnienie.
Tegorocznym laureatem
nagrody „Zasłużony dla Powiatu
Lublinieckiego” został Pan Jerzy
Kupka - człowiek, o którym można
powiedzieć, że miarą wielkości jest
miara jego serca. Został on doceniony
za cały dorobek działań zawodowych,
zbudowanie prężnej firmy, która
dzisiaj daje zatrudnienie kilkuset
osobom, zaangażowanie w działalność
publiczną i społeczną oraz wrażliwość
na potrzeby drugiego człowieka.
(DM)

Ziemia

nr 1/2010

3

Chleby, ciasta i torty wed
Dzięki uprzejmości właścicieli lublinieckich piekarni
młodzi ludzie – pasjonaci cukiernictwa i wypieków
piekarniczych mają możliwość sprawdzenia swoich
umiejętności w licznych konkursach. Gospodarzem
ostatniego międzyszkolnego Konkursu Cukierniczego
organizowanego przez Zespół Szkół Zawodowych był Pan
Michał Łubowski, który udostępnił uczestnikom
cukierniczych zmagań swoją piekarnię oraz służył swoim
wieloletnim doświadczeniem w tej dziedzinie.
Rozmowa z Panem Łubowskim z pewnością przybliży
nam tajniki wypieków, którymi delektują się nie tylko
mieszkańcy naszego powiatu.
AK: Piekarnia – Cukiernia „Łubowski” istnieje już ponad
27 lat na rynku i - co typowe dla tej branży - jest firmą
rodzinną. Proszę przybliżyć nam początki funkcjonowania piekarni. Kto zadecydował o tym, że rodzina
Łubowskich będzie zajmowała się właśnie pieczeniem
chleba, ciast, itp. Co znajdowało się w początkowym
asortymencie piekarni?
MŁ: Muszę skorygować tutaj datę powstania firmy. Początki
działalności naszej firmy sięgają końca lat 70-tych. Założyciel
firmy - Henryk Łubowski po zakończeniu nauki i udoskonaleniu wiedzy praktycznej w kilku zakładach
rzemieślniczych oraz na stanowiskach kierowniczych
w piekarniach „Społem”, podjął decyzję o rozpoczęciu
samodzielnej działalności w wydzierżawionej piekarni w miejscowości Skórkowice w obecnym województwie łódzkim,
gdzie wypiek odbywał się w piecu płomieniskowym (tzn.
wypiek odbywał się w komorze, która wcześniej była opalana
drewnem).
Przełomowa data dla naszej firmy to rok 1982, gdzie
rodzice wykorzystali nadarzającą się okazję i kupili piekarnię
w Lublińcu przy ulicy P. Stalmacha. Praca wtedy była bardzo
ciężka, mozolna i wykonywana prawie w 100% ręcznie.
Asortyment ograniczał się wtedy do wypieku chleba i bułek.
Jeśli czas pozwalał udało się upiec nieznaczną ilość wyrobów
drożdżowych takich, jak: rogaliki, drożdżówki czy chałki.

Uczestnicy Konkursu Cukierniczego

Rodzice zaczęli inwestować w sprzęt i szkolenie
pracowników rozbudowując pomieszczenia piekarni o nowy
sklep, stale poszerzając grono zadowolonych z ich wypieków
klientów. Praca w połowie lat 90 odbywała się na pełne
3 zmiany, wobec czego podjęliśmy decyzję o budowie
drugiego zakładu w dzielnicy Steblów. Od podjęcia decyzji
minęło zaledwie kilkanaście miesięcy i w nowym zakładzie
prowadzono już pierwsze wypieki.
Przez ten cały okres działalności do dnia dzisiejszego mały
zakład rzemieślniczy przekształcił się w duże przedsiębiorstwo składające się z 3 zakładów produkcyjnych,
zatrudniające blisko 160 osób w produkcji i handlu.
Niebawem zostanie także uruchomiona nowoczesna
cukiernia, która pozwoli udoskonalić i poszerzyć asortyment
wyrobów cukierniczych.
AK: Wiem, że podbiliście Państwo nie tylko nasz –
powiatowy rynek, ale sprzedajecie również swoje produkty
w Strzelcach Opolskich, Bytomiu czy Zabrzu. Jak to się
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ług Michała Łubowskiego

w Piekarni - Cukierni "Łubowski"
robi, w sytuacji kiedy rynek zalewany jest pieczywem
z dużych supermarketów?
MŁ: W związku z sytuacją która nastąpiła pod koniec lat '90 kiedy zaczęły znikać z rynku małe sklepy spożywcze, które
były bardzo dobrymi odbiorcami pieczywa, a zastępować
zaczęły je duże markety handlowe, podjęliśmy rodzinną
decyzję o inwestowaniu we własne placówki handlowe, nie
tylko na terenie Lublińca. Decyzja ta spowodowała, że nie
jesteśmy uzależnieni od sprzedaży i zamówień od żadnej sieci
handlowej .
Jeśli zaś chodzi o pieczywo mrożone, które wypiekane jest
w supermarketach, to myślę, że w niewielki sposób
spowodowało ono zmniejszenie sprzedaży naszego polskiego
tradycyjnego pieczywa.
AK: Macie Państwo w asortymencie kilkanaście rodzajów
chleba. Proszę przybliżyć naszym czytelnikom tajniki ich
wypieku. Nowoczesność czy tradycyjne sposoby ?
MŁ: Dziś, kiedy nastąpiło „uprzemysłowienie” procesu
wypieku chleba we wszystkich naszych zakładach, mimo
nowoczesnego parku maszynowego, technologia produkcji
odbywa się na starych, sprawdzonych recepturach. Produkcja
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chleba w dalszym ciągu prowadzona jest na bazie naturalnych
zakwasów i sądzę, że jeszcze bardzo długo tak pozostanie. Tak
więc wyroby cukiernicze produkowane są z naturalnych
składników, a większość prac wykonywana jest ręcznie typowo dla zakładu rzemieślniczego. Aby zadowolić klientów
systematycznie prowadzone są próby nad kolejnymi, nowymi
gatunkami ciast i pieczywa.
AK: A specjalność zakładu, wasz produkt, który kojarzony
jest tylko z piekarnią „Łubowski”?
MŁ: Myślę ,że produktem kojarzonym tylko z piekarnią
„Łubowski” jest chleb biesiadny. Recepturę opracował i wdrożył mój szwagier Janusz Chyra. Popyt i zainteresowanie na
ten chleb stale się zwiększa. Firma posiada też duże osiągnięcia
przy wyrobie tortów, poczynając od zwykłych śmietankowych
i kremowych, po unikalne kompozycje smakowe i kształty
realizowane na specjalne indywidualne zamówienia. Naszą
specjalnością jest cała gama tortów dla dzieci, które są znane
i cieszą się powodzeniem nie tylko na rynku lublinieckim, ale
także na Śląsku i Opolszczyźnie.
AK: Dziękuje za rozmowę i życzę dalszych sukcesów
Rozmawiała
w podbijaniu rynku cukierniczego
Aneta Konieczny
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Wysokie wyniki - tak trzymać!
dokończenie ze str. 1

W województwie śląskim do egzaminu
w 679 szkołach przystąpiło 41 474 uczniów
we wszystkich typach szkół. Egzamin zdało
31 242 uczniów. Średnia zdawalność wyniosła więc 75,33% (w kraju 76%). W tej liczbie
zdawalność wynosiła:
· w liceach ogólnokształcących – 87,05%
· w liceach profilowanych – 47,49%
· w liceach uzupełniających – 22,32%
· w technikach – 62,29%
· w technikach uzupełniających – 13,10%
W województwie śląskim znajduje się
36 powiatów ziemskich i grodzkich.

Najwyższą zdawalność w województwie,
powyżej 80%, uzyskały miasta i powiaty:
· lubliniecki – 84,42% - I miejsce
· Rybnik (miasto) – 84,04
· bieruńsko-lędziński – 83,70%
· Gliwice (miasto) – 82,86%
· Bielsko-Biała (miasto) – 82,14%
· Mysłowice (miasto) – 81,84%
Najniższą zdawalność (poniżej 70%)
uzyskały miasta i powiaty:
· Częstochowa (miasto) – 69,81%
· zawierciański – 69,18%
· myszkowski – 60,73%
· częstochowski – 50,98%

kraj

woj.
śląskie

pow.
lubliniecki

Zespół Szkół
nr 1 im. A.
Mickiewicza

ZDAWALNOŚĆ - %
uczniów, którzy uzyskali
min.. 30% pkt.

SZKOŁY
Zespół Szkół
Zespół Szkół
OgólnoOgólnokształcącokształcących i
Technicznych
Medycznych
85
52,27

76

75,33

84,42

98

-

-

-

LO

LO

100

-

-

-

Tech.

Tech.

82

ŚREDNIA
ARYTMETYCZNA

Wyniki szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Lubliniecki:

Średnia wyników - punktowa w województwie śląskim wyniosła 23,40 pkt.
(w kraju 23,71 pkt.).
Najwyższą średnia uzyskano w miastach
i powiatach:
· Rybnik (miasto) – 27,05 pkt.
· Gliwice (miasto) – 26,62 pkt.
· Bielsko-Biała (miasto) – 25,74 pkt.
· pszczyński – 24,74 pkt.
· lubliniecki – 24,51 pkt. – V miejsce
Poniżej średniej wojewódzkiej:
·Częstochowa (miasto) – 21,88 pkt.
·Tarnowskie Góry (miasto) – 22,05 pkt.

47,42%

46,79%

49,02%

60,02%

49,05%

43%

28.06

23,71 pkt.

23,40 pkt.

24,51 pkt.

30,0 pkt.

24,52 pkt.

21,57 pkt.

14,3

Zespół Szkół
Zawodowych
33,3

Tech.

Wyniki egzaminu uzyskane przez szkoły naszego powiatu należy ocenić bardzo
wysoko. Najwyższa zdawalność szkół
naszego powiatu (I miejsce w województwie) oraz bardzo wysoka średnia wyników punktowa (V miejsce w województwie)
świadczą o bardzo dobrej pracy naszych
nauczycieli i dyrektorów szkół.
Analiza wyników pokazuje, że zdawalność w naszych szkołach licealnych – 98%

w LO ZS nr 1 i 100% w LO ZSOT przy
średniej wojewódzkiej 87,05% - zasługuje
na najwyższe uznanie. Także w technikach
wynik 82 % przy średniej wojewódzkiej
62,29% to świetny rezultat, a średnie
wyników osiągnięte przez nasze szkoły są
znacznie wyższe niż wojewódzkie i krajowe.
Należy zwrócić szczególną uwagę na
fakt, że wyprzedziliśmy wynikami zarówno
miasta: Częstochowa i Tarnowskie Góry,

31,81

jak i powiaty: częstochowski i tarnogórski,
co powinno zachęcić uczniów naszych
szkół gimnazjalnych do wyboru przyszłej
nauki w szkołach lublinieckich.
Gratulując i dziękując uczniom,
nauczycielom i dyrektorom szkół, należy
z optymizmem patrzeć w przyszłość i życzyć sukcesów na egzaminie maturalnym.
Bogusław Hrycyk

Uwaga! Zmiana godzin pracy
w Starostwie Powiatowym
Informujemy, iż z dniem 4 stycznia 2010 r. uległy zmianie godziny pracy w Starostwie Powiatowym w Lublińcu.

Dni tygodnia

GODZINY PRACY URZĘDU

PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW
PASZPORTOWYCH W WYDZIALE
SPRAW OBYWATELSKICH
I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek

7:30 - 15:30
7:30 - 15:30
7:30 - 15:30
7:30 - 15:30
7:30 - 15:30

8:00 - 15:30
8:00 - 15:30
8:00 - 11:00
8:00 - 15:30
8:00 - 15:30
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PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW
W WYDZIALE KOMUNIKACJI,
DROGOWNICTWA I TRANSPORTU
(PRAWO JAZDY, REJESTRACJA)

7:30 - 15:00
7:30 - 15:00
7:30 - 15:00
7:30 - 15:00
7:30 - 15:00
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Świat w zupełnie starym stylu
W Zespole Szkół nr 1 im. A. Mickiewicza w Lublińcu odbył
się Koncert Noworoczny 2010 zatytułowany „Świat w zupełnie
starym stylu”, zorganizowany przez Stowarzyszenie Absolwentów i Wychowawców Liceum Ogólnokształcącego im.
Adama Mickiewicza, Technikum i Liceum Ekonomicznego
w Lublińcu.
Choć koncert ten praktycznie przeszedł już do historii, warto
przywołać wspomnienie tych pięknych, jeszcze w świątecznonoworocznym nastroju, wieczorów, spędzonych w blasku świec
i przy dźwiękach wielkich, niezapomnianych przebojów lat 60 –
tych, 70 - tych i 80 - tych. W repertuarze koncertu znalazły się
powszechnie znane i niezwykle popularne utwory wielkich
twórców polskiej i zagranicznej sceny muzycznej.
W czasie dwugodzinnego występu gwiazd, w roli których
zaprezentowała się niezwykle utalentowana młodzież z Zespołu
Szkół im. A. Mickiewicza, mogliśmy sobie pośpiewać przy takich
utworach jak: „To był świat w zupełnie starym stylu”, „Jest taki samotny
dom” czy „Nie bądź taki szybki Bill”. Mieliśmy okazję oddać się chwili

zadumy podczas utworów „Tańczące Eurydyki”, czy „W żółtych
płomieniach liści”, wzruszaliśmy się słuchając „Nie wierz mi nie ufaj
mi” czy „Fever”. Finałowy utwór „We are the Word” śpiewali wszyscy
artyści, a z nimi cała publiczność zgromadzona w pięknej auli
„Adasia”, której wystrój i sceneria przypominały ów „świat
w zupełnie starym stylu” – aż łezka w oku się zakręciła!!!
Podczas trwania koncertu podziwialiśmy oczywiście wspaniałe
wykonanie wokalne wszystkich przebojów, ale też taniec, pełną
dowcipów i żartów słowno-scenicznych konferansjerkę oraz
wspaniały pokaz multimedialny, dzięki któremu we
wspomnieniach „powróciliśmy jak za dawnych lat”, znaleźliśmy
się choć przez „chwilę” w zupełnie innym świecie!
(red.)

W Koncercie Noworocznym 2010 wystąpili: Kasia Doleżych, Kornelia Musiałek,
Łukasz Ogrodniczak, Sonia Pinkowska, Milena Stachacz, Karolina Stąpor, Ania
Stępień, Iga Suchara, Krzysiu Trzepizur, Paula Walczak, Justyna Zdrojewska –
śpiew; Mateusz Ostrowski – konferansjer; Kasia Żółkiewska, Dawid Molenda –
taniec; a także Julia Suchara, Wiktoria Swat i Magda Winter.

Pomagamy Danielkowi w walce z chorobą
Po raz jedenasty bawiono się na
Karnawałowym Balu Charytatywnym
organizowanym przez Caritas Parafii
NSPJ w Koszęcinie pod honorowym
patronatem senatora RP, byłego trenera
reprezentacji Polski w piłce nożnej –
Antoniego Piechniczka.
Tegorocznemu Balowi towarzyszyło
motto Wilhelma von Kepplera: „Co to jest
szczęście? Innych uczynić szczęśliwymi. Co to jest
radość? Innym sprawić radość”, zgodnie z ideą
Balu polegającą na połączeniu zabawy ze
szlachetnym gestem serca, w którym jest
miejsce dla drugiego człowieka.
Wzorem ubiegłego roku, Kapituła
wytypowała laureata do honorowej
nagrody - Anioł Miłosierdzia 2009. Została
nim Gmina Koszęcin uhonorowana za
pracę Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych, za wieloletnią
pomoc dla Caritas Parafii w organizowaniu akcji charytatywnych.
Na ręce wójta Gminy Koszęcin
Grzegorza Ziaji wręczono tegoroczną
statuetkę.
- W tym roku chcemy szczególnie
podziękować wójtowi Gminy Koszęcin –
Grzegorzowi Ziaji, Gminnej Komisji

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
z jej przewodniczącym Dariuszem
Radłowskim za dofinansowanie Balu,
Zarządowi firmy „PAK” za włączenie się
w dzieło niesienia pomocy potrzebującym –
mówiła Joanna Konina, prezes Caritas
Parafii NSPJ w Koszęcinie. Wyrażamy
wdzięczność Gościom i wszystkim Parafianom
za całoroczne wspieranie parafialnej Caritas
oraz za liczny udział w Balu, a także
przekazanie fantów na loterię.
Ogólny dochód, jaki został wypracowany podczas Balu Charytatywnego,
wyniósł – 9200 zł. Kwota ta została
wpłacona na specjalne konto Danielka
Kawałko i będzie przeznaczona na jego
rehabilitację.
(red)

Zachęcamy do przekazania 1% podatku na:
STOWARZYSZENIE POMOCY CHORYM
NA DYSTROFIĘ MUSCULORUM
NUMER KRS 36364
(informacje uzupełniające )
DANIEL KAWAŁKO

Joanna Konina
prezes Caritas Parafii NSPJ
w Koszęcinie
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ks. proboszcz
Sławomir Madajewski
przewodniczący Caritas
Parafii NSPJ w Koszęcinie

Od lewej: wójt Gminy Koszęcin - Grzegorz Ziaja,
Joanna Konina, ks. Sławomir Madajewski
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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
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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.
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