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Powiat przeznaczył
630 tys. zł na remonty
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w szkołach!
WAKACJE TO JEDYNY OKRES, KIEDY MOŻNA
W SZKOŁACH PRZEPROWADZAĆ REMONTY. BYŁY
ONE PROWADZONE WE WSZYSTKICH JEDNOSTKACH,
KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST POWIAT.

ISSN 1641-1935

Pozyskaliśmy prawie
Otrzymaliśmy
800 tys. zł na aktywizację kontrakt
bezrobotnych! str. 3
na proﬁlaktykę
raka piersi
POWIATOWY URZĄD PRACY
W LUBLIŃCU POZYSKAŁ
785 TYS. ZŁ Z REZERWY MINISTRA
PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ.

Eksponat dinozaura
stanął przed muzeum
PODCZAS ODBYWAJĄCEGO SIĘ,19 LIPCA BR.,
PIKNIKU Z DINOZAUREM ZORGANIZOWANEGO
PRZEZ MUZEUM PALEONTOLOGICZNE
W LISOWICACH, PRZEKAZANY ZOSTAŁ MODEL
PLATEOZAURA, KTÓREGO KOSZTY ZAKUPU
W CAŁOŚCI POKRYŁ POWIAT LUBLINIECKI.

Prace remontowe w Zespole Szkół
Ogólnokształcąco-Technicznych
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Maturzyści pokazali,
str. 3
co potraﬁą
MATURZYŚCI POWIATU LUBLINIECKIEGO ZNALEŹLI SIĘ
W TYM ROKU W PIERWSZEJ PIĄTCE WOJEWÓDZTWA.
EGZAMIN DOJRZAŁOŚCI ZDAŁO U NAS PRAWIE 85%
ABSOLWENTÓW!
Model plateozaura przed budynkiem Muzeum
Paleontologicznego w Lisowicach

str. 8

str. 2
SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
W LUBLIŃCU OTRZYMAŁ
KONTRAKT Z NARODOWEGO
FUNDUSZY ZDROWIA W ZAKRESIE
PODSTAWOWYM – BADAŃ
MAMMOGRAFICZNYCH.
Badania wykonywane będą w Pracowni Mammograﬁcznej przy
ul. Grunwaldzkiej 9, codziennie,
po uprzednim ustaleniu terminu
badania telefonicznie pod nr 034
351 49 22 lub osobiście – w godz.
8.00 do 15.00.
Uprzejmie zapraszamy kobiety
w wieku od 50 do 69 lat, które
w ostatnich 24 miesiącach nie miały wykonanego badania mammograﬁcznego refundowanego
przez NFZ.
W przypadku jakichkolwiek
wątpliwości dostępność do badania w ramach Programu Proﬁlaktycznego można sprawdzić
osobiście w rejestracji Pracowni Mammograﬁcznej.

Koncert Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”
pt. „A to Polska właśnie” – fotoreportaż
str.
4-5
Matura w Zespole Szkół nr 1 im. A. Mickiewicza w Lublińcu
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Otrzymaliśmy kontrakt
INFORMACJA
osób składających
na proﬁlaktykę raka piersi dla
wniosek paszportowy

Samodzielny Publiczny
Zespół Opieki Zdrowotnej
w Lublińcu otrzymał
kontrakt z Narodowego
Funduszy Zdrowia
w zakresie podstawowym –
badań mammograﬁcznych.

Rak piersi jest najczęściej występującym nowotworem złośliwym u kobiet. Stanowi około 20% wszystkich zachorowań na nowotwory
złośliwe u Polek. Występuje najczęściej po menopauzie. Ryzyko zachorowań wzrasta po 50 roku życia.
Etiologia raka sutka w dalszym ciągu nie jest dostatecznie jasna. Coraz częściej w ryzyku zachorowania
na raka piersi wskazuje się na uwarunkowania genetyczne.
Najważniejszym czynnikiem w istotny sposób wpływającym na wyniki leczenia jest wykrycie nowotworu w jak najwcześniejszym stadium
rozwoju.
Celem realizacji programu proﬁlaktyki raka piersi jest obniżenie wskaźnika umieralności oraz podniesienie poziomu wiedzy kobiet na temat
proﬁlaktyki raka sutka i wprowadzenie na terenie całego kraju jednolitych zasad postępowania diagnostycznego.
Program skierowany jest do kobiet w wieku od 50 do 69 lat spełniających jedno z poniższych kryteriów:

1) nie miały wykonywanej w ramach
programu proﬁlaktyki mammograﬁi
w ciągu ostatnich 24 miesięcy,
2) otrzymały w ramach realizacji programu proﬁlaktyki raka piersi w roku 2008 pisemne wskazanie
do wykonania ponownego badania
mammograﬁcznego po upływie 12
miesiącu z powodu obciążenia czynnikami ryzyka.
Programem nie mogą być objęte kobiety, u których już wcześniej zdiagnozowano zmiany nowotworowe
o charakterze złośliwym w piersi.
(red.)

Osoba składająca wniosek paszportowy może wskazać dogodne dla siebie
miejsce odbioru dokumentu paszportowego w jednej z poniżej wymienionych placówek: Oddział Paszportowy Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców ŚUW w Katowicach, Terenowe Delegatura Paszportowa ŚUW
w Bielsku-Białej, Bytomiu, Gliwicach, Rybniku i Częstochowie.
Adres

Telefon

Oddział Paszportowy Wydziału Spraw
Obywatelskich i Cudzoziemców
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Katowicach ul. Jagiellońska 25

(32) 20-77-352
• przyjmowanie
wniosków paszportowych
(sala 119):
(32) 20-77-156
(32) 20-77-747
(32) 20-77-761
(32) 20-77-764
(32) 20-77-790
• wydawanie dokumentów paszportowych
(sala 161):
(32) 20-77-666
(32) 20-77-670

Terenowa Delegatura Paszportowa
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Bielsku-Białej ul. Piastowska 40

(33) 81-36-560
(33) 81-36-540

Terenowa Delegatura Paszportowa
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Częstochowie ul. Sobieskiego 7

(34) 37-82-054
(34) 37-82-055
(34) 37-82-175
(34) 37-82-178

Terenowa Delegatura Paszportowa
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Bytomiu ul. Wrocławska 122

(32) 281-72-24
(32) 251-28-90

Terenowa Delegatura Paszportowa
(32) 33-69-158
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
(32) 33-69-243
w Gliwicach ul. Powstańców Warszawy 10

Mammograf w SP ZOZ w Lublińcu

Terenowa Delegatura Paszportowa
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Rybniku ul. 3 Maja 27

Powiat przeznaczył
630 tys. zł na remonty
w szkołach!

OGŁOSZENIE

Wakacje to jedyny okres, kiedy można w szkołach
przeprowadzać remonty. Były one prowadzone we
wszystkich jednostkach, których organem prowadzącym
jest powiat.
– W tym roku przeznaczyliśmy na prace remontowe i modernizacyjne kwotę 630 tys. zł. Pozwoliło nam to na kontynuację wymiany okien, drzwi, na remonty pokryć dachowych, łazienek oraz niezbędne prace malarskie. Potrzeby
są oczywiście o wiele większe, staramy się jednak w jednostkach, dla których
powiat jest organem prowadzącym, sukcesywnie przeprowadzać prace podnoszące ich standard – wyjaśniała Danuta Lampka, sekretarz powiatu.

Zespół Szkół Zawodowych w Lublińcu ul. Klonowa 10 ogłasza nabór
do Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych na
podbudowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Nauka w ULO trwa cztery
semestry w cyklu zaocznym (sobotnio-niedzielnym) dwa razy w miesiącu.
Szkoła jest bezpłatna.
Informacja o naborze nr tel. (034) 3511432 (sekretariat szkoły).

Zakład Karny w Herbach
składa serdeczne podziękowania
Ubezpieczycielowi PZU Życie S.A.
za sﬁnansowanie zakupu środków ochrony osobistej dla funkcjonariuszy
Dyrektor
Dariusz Cierpioł

(KA)
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Pozyskaliśmy prawie 800 tys. zł
na aktywizację bezrobotnych!
Powiatowy Urząd Pracy
w Lublińcu pozyskał
785 tys. zł z rezerwy
Ministra Pracy i Polityki
Społecznej.

Środki te zostaną przeznaczone
na realizację programu mającego
na celu aktywizację bezrobotnych
na terenach, na których miały miej-

sce klęski żywiołowe, czyli ubiegłoroczny huragan i tegoroczne podtopienia. Przy akceptacji Powiatowej
Rady Zatrudnienia cała pozyskana
kwota przeznaczona będzie na organizację i ﬁnansowanie robót publicznych. Są one aktywnym środkiem przeciwdziałania bezrobociu,
wynagrodzenie za taką pracę w całości pokrywane jest ze środków
Funduszu Pracy.
– Wykonawcą tych robót będzie
Powiatowy Związek Spółek Wodnych w Lublińcu. Do pracy skierowanych będzie ok. 100 bezrobotnych,
przede wszystkim są to osoby wskazane przez ośrodki pomocy społecznej – wyjaśniała Jadwiga Kandora, dyrektor PUP w Lublińcu. Bez-

robocie rośnie w całym kraju, trend
ten nie omija także powiatu lublinieckiego. Wprawdzie w naszym powiedzie stopa bezrobocia utrzymuje się
na poziomie 9,9%, co w porównaniu
z ogólnopolskim wskaźnikiem 10,8%
nie jest najgorszym wynikiem, ale zakończyły się dopiero wakacje i wskaźniki te mogą być nieco zaniżone. Dlatego cieszy mnie każda możliwość
podjęcia pracy przez mieszkańców
naszego powiatu.
Obecnie Urząd Pracy dysponuje
kwotą 4 mln 529 tys. 400 zł na realizację zadań na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz
kwotą 1 mln 745 tys. 500 zł z Europejskiego Funduszu Społecznego

Jadwiga Kandora –dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Lublińcu

na te same zadania. Ponadto trwa
realizacja projektu konkursowego,
współﬁnansowanego z EFS, w ramach którego organizowane są staże. W bieżącym roku na ten cel urząd
pozyska 855 tys. 528 zł.
Aneta Konieczny

Maturzyści pokazali, co potraﬁą
Maturzyści powiatu lublinieckiego znaleźli się w tym roku w pierwszej piątce
województwa. Egzamin dojrzałości zdało u nas prawie 85% absolwentów!
W całym województwie śląskim lepiej wypadli tylko maturzyści z Bielska Białej, Piekar Śląskich oraz powiatów cieszyńskiego i myszkowskiego.
Różnice w zdawalności nie były jednak większe niż 2,5 pkt proc., podczas gdy rozstrzał pomiędzy najlepszym i najgorszym powiatem w województwie śląskim to aż 28,19 pkt
proc.

Najlepszy wynik w całym powiecie
lublinieckim zanotowało lublinieckie I Liceum Ogólnokształcące im.
A. Mickiewicza, gdzie maturę zdało 251 na 257 uczniów. Pozostała
szóstka podejdzie do poprawkowego egzaminu w sierpniu.
Mniej szczęścia mieli uczniowie lublinieckich techników nr 2 oraz nr 3,
gdzie na poprawkę nie może liczyć

odpowiednio 6 i 14 maturzystów.
– Wyniki z poszczególnych szkół obrazują ogólny trend istniejący w całym
województwie. Wszędzie bowiem zdawalność matur jest większa w liceach
ogólnokształcących niż w technikach
– zauważa Danuta Lampka, sekretarz powiatu lublinieckiego.
Danuta Lampka zwraca również
uwagę na pracę nauczycieli wkłada-

ną w wykształcenie uczniów. – Tegoroczny wynik naszych maturzystów potwierdza tylko wysoki poziom nauczania w szkołach powiatu
lublinieckiego. Słowa uznania kieruję więc do wszystkich nauczycieli bez
zaangażowania których takie sukcesy
byłyby niemożliwe – mówi sekretarz
powiatu.
(ŁW)

Wyniki egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2008/2009 w szkołach funkcjonujących na terenie Powiatu Lublinieckiego

Zespół Szkół
Zawodowych

Zespół Szkół Ogólnokształcących
V Liceum Proﬁlowane
i Medycznych
Zespół Szkół
im. św. E. Stein

Liceum Ogólnokształcące

Niepubliczne

Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące
dla Dorosłych w Strzebiniu
Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące
dla Dorosłych w Lublińcu

Liczba osób,
które zdały

257
23
0
133
44

257
23
131
44

251
22
99
21

15

6

2

4 (1)

33,3

33,3

32,11

31

0

-

-

-

-

-

-

-

30

30

24

6 (5)

80,00

80,0

63,15

65

32

35
(3 absolwentów
z roku 2007/
2008)

31

4 (4)

88,57

95,4

91,34

90

18

9

6

3 (2)

66,67

41,11

41

9

4

0

0

0,00

41,11

41
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Kraj

Liczba zdających

Województwo

I Liceum Ogólnokształcące
Technikum nr 1
II Liceum Ogólnokształcące
Technikum Nr 2
Technikum Nr 3
Technikum Uzupełniające
Nr 2 dla Dorosłych
Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące
dla Dorosłych

Liczba absolwentów

Powiat

Zespół Szkół Nr 1
im. A. Mickiewicza
Zespół Szkół Ogólnokształcąco -Technicznych

Szkoła

Zdawalność w %
Szkoła

Zespół Szkół

Liczba osób,
które nie zdały (w tym liczba osób, które
nie zdały jednego egzaminu poprawka w
sierpniu)
6 (6)
1 (1)
32 (26)
23 (9)

97,66
95,65
75,57
47,72

95,4
70,4
70,4
70,4

91,34
71,78
71,78
71,78

90
70
70
70

-
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Koncert Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”
pt. „A to Polska właśnie”
– fotoreportaż
Jedną z nagród, którą
otrzymali zwycięzcy
Powiatowego Konkursu
Fotograﬁcznego „Ziemia
Lubliniecka – Moja Mała
Ojczyzna” była możliwość
wykonania autorskiej sesji
fotograﬁcznej z koncertu
Zespołu „Śląsk”.
Prezentujemy Państwu zdjęcia wykonane przez jednego z laureatów konkursu – Piotra Pawełkę z koncertu
pt. „A to Polska właśnie”, który odbył się podczas tegorocznych obchodów „Święta Śląska”. Z plenerowej
sceny w koszęcińskim parku popłynęły dźwięki najbardziej popularnych
piosenek „Śląska”, m.in.: „Karolinka”,
„Starzyk” czy „Hej te nasze góry”. Balet Zespołu zachwycał wykonaniem
wielu wspaniałych tańców ludowych
i narodowych, m.in. „Trojaka”, „Tańca
górali podhalańskich czy ﬁnałowego
„Krakowiaka”. Koncertem dyrygował Mirosław Maciej Banach.
(KA)
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STAROSTA LUBLINIECKI

Nowe wyzwania
W ramach Norweskiego
Mechanizmu Finansowego
pojawiły się możliwości
skorzystania z programów
unijnych dla nauczycieli.
Możliwość tą doskonale
wykorzystali nauczyciele
z Zespołu Szkół
OgólnokształcącoTechnicznych i Zespołu Szkół
nr 1 w Lublińcu.
Doświadczenie w przygotowaniu projektów dotowanych ze środków zewnętrznych poskutkowało poczwórnym sukcesem w Zespole Szkół
Ogólnokształcąco-Technicznych.
We wrześniu nauczyciele tej szkoły
odwiedzą podobną proﬁlowo szkołę
w Islandii, która ma opinię kraju o najsprawniej funkcjonującym systemie
kształcenia zawodowego. Na stypendium pojadą przedstawiciele dyrekcji ZSOT – Joanna Walczak i Katarzyna Myrcik, prezes Stowarzyszenia

zaprasza uczniów szkół gimnazjalnych oraz
ponadgimnazjalnych do udziału w projekcie
systemowym „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku”

Otwartych Drzwi wspierającego szkolnictwo zawodowe – Jolanta Wróbel
oraz nauczyciel koordynujący wymianę międzyszkolną projektu Comenius
– Anna Giemza – Jurga. W trakcie
wizyty studyjnej będą oni podpatrywać nowoczesne rozwiązania edukacyjne szkolnictwa zawodowego na poziomie technikum, zapoznają się z metodami kształcenia i praktyką szkolną.
Całość wizyty zostanie pokryta z indywidualnych funduszy stypendialnych
pozyskanych w drodze ogólnopolskiego konkursu.
Sukcesem zakończyło się też ubieganie się o stypendium Pani Małgorzaty
Kani – nauczyciela języka niemieckiego
w Zespole Szkół nr 1 w Lublińcu, której projekt współpracy edukacyjnej pomiędzy szkołą polską a norweską uzyskał pozytywną opinię. W wyniku tego Pani Małgorzacie Kani przyznano
stypendium, które pozwoli jej na zapoznanie się z metodami nauczania języków obcych i wykorzystanie tej wiedzy w pracy dydaktycznej.

Wnioski o przyznanie stypendium składać można w dniach od 7 września
do 5 października 2009 roku.
Szczegółowe warunki, jakie musi spełnić uczeń ubiegający się o przyznanie stypendium ogłoszone zostaną na tablicach ogłoszeń w szkołach i Starostwie Powiatowym oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego: www.lubliniec.starostwo.gov.pl do dnia 4 września 2009 roku.
Wzory dokumentów dostępne będą w Starostwie Powiatowym w Lublińcu, ul. Paderewskiego 7, pok. nr 25, w szkołach gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych w powiecie lublinieckim oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego.
Dodatkowe informacje uzyskać można pod numerem telefonu
(034) 35 10 530.
Projekt współﬁnansowany przez Unię
Europejską w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego

Wirtualny Ośrodek
„U Myrcika”
Zapraszamy do odwiedzenia nowopowstałej strony
internetowej Ośrodka Kultury i Edukacji Regionalnej
w Koszęcinie: www.lubliniec.starostwo.gov.pl/u-myrcika
lub www.umyrcika.koszecin.pl.

(KA)

Zatrzymany
włamywacz
Dzięki prawidłowej
i szybkiej reakcji jednego
z działkowiczów w ręce
lublinieckich policjantów
wpadł 32-letni mieszkaniec
Lublińca, który włamał się
do kilku altanek na terenie
ogródków działkowych
„Kolejarz” w Lublińcu.
W niedzielę rano, na terenie ogródków działkowych „Kolejarz” jeden
z działkowiczów zauważył nieznanego
mu mężczyznę i poinformował o tym
fakcie dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Lublińcu. Policjantom,
którzy przyjechali na miejsce mężczyzna nie potraﬁł odpowiedzeń co robi o tak wczesnej porze na terenie
działek. Podejrzewając, że może być
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Włamywacz na działkach

on sprawcą włamań funkcjonariusze
sprawdzili i ujawnili ślady włamania
w pięciu altankach.32 – letni mieszkaniec Lublińca przyznał się do wszystkich pięciu. Policjanci zabezpieczyli kilkadziesiąt przedmiotów, które padły
łupem złodzieja. Znalazły się wśród
nich m.in. różnego rodzaju klucze,
przewody elektryczne, elektronarzędzia, przedłużacze elektryczne. Trwa
ustalanie wysokości strat. Za popełnione czyny mężczyźnie grozi nawet
10 lat więzienia.
mł. asp. Iwona Ochman
Rzecznik KPP w Lublińcu

Ośrodek powstał z inicjatywy Jana Myrcika, w oparciu o jego zbiory dotyczące historii Ziemi Śląskiej, ze szczególnym uwzględnieniem terenów znajdujących się na mapie powiatu lublinieckiego.
W Ośrodku zobaczyć można Śląską Izbę Regionalną z końca XIX wieku, galerię stroju ludowego, stałą ekspozycję starej książki i kartograﬁi śląskiej. Organizowane są spotkania autorskie z Janem Myrcikiem, prelekcje
pt. „Moja Mała Ojczyzna”, „Wielcy ludzie Ziemi Śląskiej” oraz wycieczki:
„Szlakiem Zabytków Koszęcina” i „Szlakiem drewnianych kościołów powiatu lublinieckiego”.
Na stronie zobaczyć można fotograﬁe zbiorów Ośrodka, zapoznać się z
biograﬁą jego twórcy, dowiemy się też więcej o działalności prowadzonej
przez Ośrodek.
(KA)
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Laureatami tegorocznego
konkursu „Na najlepszy
zakład przetwórstwa
rolno-spożywczego
oraz najlepsze
gospodarstwo rolne
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Powiatu Lublinieckiego”
zorganizowanego przez
Starostwo Powiatowe
w Lublińcu zostali:
• w kategorii „zakład przetwórstwa rolno-spożywczego” (bran-
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Eksponat dinozaura
stanął przed muzeum
Model plateozaura przed budynkiem Muzeum Paleontologicznego w Lisowicach

Podczas
odbywającego
się,19 lipca
br., Pikniku
z dinozaurem
zorganizowanego
przez Muzeum
Paleontologiczne
w Lisowicach, przekazany
został model plateozaura,
którego koszty zakupu
w całości pokrył Powiat
Lubliniecki.
Model jest jednym z elementów, będącej jeszcze w opracowaniu, ścieżki dydaktycznej poświęconej faunie
triasu. Został ustawiony na zewnątrz
przed budynkiem muzeum, tak by każdy, kto ma na to ochotę mógł z bliska zobaczyć rekonstrukcję jednego
z tych zwierząt, które mimo iż wymarły przed milionami lat nadal budzą ciekawość, respekt i fascynację.

Piknik, mimo deszczowej pogody, zgromadził
liczną grupę pasjonatów paleontologii, którzy mieli okazję
obejrzeć m.in. wystawę paleontologiczną, wystawę modeli dinozaurów oraz prace nadesłane na konkurs plastyczny „Fascynujący świat
dinozaurów”. Dużym zainteresowaniem uczestników Pikniku cieszył się
występ teatru ognia, wystawy artystyczne i kabaretowe.
Działające od roku Muzeum Paleontologiczne cieszy się dużą popularnością zarówno wśród szkół, jak i osób
indywidualnych. Wśród odwiedzających znaleźli się m.in. goście z Republiki Południowej Afryki, Kanady, Rosji
i Niemiec. Muzeum ciągle uatrakcyjnia i rozbudowuje wystawy, poszerza
swoją ofertę.
– Dzisiejsze muzeum, to cztery sale
wystawowe, sala do zajęć dydaktycznych i warsztatów plastycznych oraz

kawiarenka. Bezpośrednio do budynku, w którym mieści się muzeum przylega, dostępne cały dzień, boisko do siatkówki, koszykówki i tenisa. Jest również
plac zabaw dla najmłodszych. W tygo-

dniu dostępna jest również kawiarenka internetowa działająca przy Lokalnym Centrum Społeczno-Kulturalnym
oraz biblioteka. Zachęcam więc do odwidzenia zarówno muzeum, poznawania świata który bezpowrotnie przeminął – świata dinozaurów, jak i skorzystania z pozostałych atrakcji – mówił
Marek Błyszcz, wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Rozwoju Sołectwa Lisowice.
(KA)

Uroczystość przekazania modelu plateozaura. Od lewej: Renata Piosek – Prezes Stowarzyszenia Rozwoju Sołectwa Lisowice, Tadeusz Konina – wicestarosta lubliniecki,
Henryk Swoboda – Wójt Pawonkowa

Rezerwacja terminów:
Katarzyna Koza – kierownik LCSK
w Lisowicach tel. 889 773 089
lub 034 353 16 18
Poniedziałek-Piątek w godzinach
10:00-17:00

Godziny otwarcia muzeum
dla osób indywidualnych
Poniedziałek-Czwartek
16:00-19:00
Piątek – nieczynne
Sobota-Niedziela 15:00-19:00

Konkurs rozstrzygnięty
Laureatami tegorocznego
konkursu „Na najlepszy
zakład przetwórstwa
rolno-spożywczego
oraz najlepsze
gospodarstwo rolne
Powiatu Lublinieckiego”
zorganizowanego przez
Starostwo Powiatowe
w Lublińcu zostali:
• w kategorii „zakład przetwórstwa rolno-spożywczego” (branża cukierniczo – piekarska) I miejsce zdobyła Piekarnia-Ciastkarnia
Jan Kampa w Lublińcu,
• w kategorii „gospodarstwo rolne” zwycięzcą został Pan Horst Ziaja z Jeżowej, II miejsce przypadło Panu Jackowi Mokrosowi z Kochanowic.
Piekarnia-Ciastkarnia Jan Kampa w Lublińcu z tradycjami rodzin-
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nymi istnieje od roku 1984. Początkowo w piekarni wypiekany był jeden
rodzaj chleba, bułek i drożdżówek.
W chwili obecnej w nowocześnie
wyposażonym zakładzie wypiekanych jest z zachowaniem tradycyjnych metod około 20 rodzajów chleba, kilkanaście rodzajów bułek i ciągle
poszerzany i urozmaicany jest asortyment cukierniczy.
Pan Horst Ziaja z Jeżowej prowadzi gospodarstwo rolne z tradycjami o powierzchni 40 ha. Główny
kierunek produkcji stanowi hodowla trzody chlewnej i bydła opasowego.
Piekarnia-Ciastkarnia Jan Kampa
z Lublińca oraz gospodarstwo rolne Pana Horsta Ziaja z Jeżowej zostało zgłoszone do konkursu „Na
najlepszy zakład przetwórstwa rolno-spożywczego oraz najlepsze gospodarstwo rolne Regionu Częstochowskiego” z okazji Dożynek Jasnogórskich.
LM

Gospodarstwo Pana Horsta Ziai w Jeżowej
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Cennik modułów reklamowych
w gazecie powiatowej” Ziemia
Lubliniecka”
1.
2.
3.
4.

5 cm / 3,5 cm – 19,50 zł brutto + VAT
10 cm / 7 cm – 39 zł brutto + VAT
10 cm / 14 cm – 117 zł brutto + VAT
24 cm / 15,5 cm (pół strony)
– 156 zł brutto + VAT
5. 24 cm / 32,5 cm (cała strona)
– 234 zł brutto + VAT
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (034) 35 10 500, w. 601.

