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835 do poprawki

Jedna z ważniejszych dróg powiatu biłgorajskiego jeszcze musi poczekać na remont. W roku 
2009 Zarząd Dróg Wojewódzkich będzie opracowywał dokumenty niezbędne do rozpoczęcia 
modernizacji w kolejnych latach.

Wiercą po gaz

Na terenie gminy Łukowa przeprowadzane jest zagospodarowanie 
czterech nowych odwiertów złoża gazu. Wszystkie połączone będą z 
infrastrukturą odwiertu w Księżpolu.

Lepsze łóżka w szpitalu
Łóżka, które zasiliły biłgorajski szpi-
tal nie są nowe. Mają po 4-5 lat. Na 
oddziały trafi ły w poniedziałek, 23 
lutego. 

Srebro dla Markowicz
Zakład Ceramiki Budowlanej Mar-
kowicze SA zdobył tytuł Jakość 
Roku 2008 w kategorii produkt. Jest 
to nagroda za utrzymanie najwyż-
szych standardów jakości elementów 
murowych, pustaków stropowych i 
wentylacyjnych.

Olimpijczycy wystartowali
Nie zostały jeszcze zakończone elimi-
nacje okręgowe wszystkich olimpiad, 
w których biorą udział uczniowie Li-
ceum Ogólnokształcącego im. ONZ 
w Biłgoraju, ale już młodzież odnio-
sła pierwsze sukcesy. Sześciu z nich 
zostało zakwalifi kowanych do etapu 
centralnego, aż 13 oczekuje na wynik.

Filmowo w Goraju
Na dwa dni do Goraja przyjechali 
fi lmowcy, którzy zbierali materiał do 
fi lmu dokumentalnego „Baszewis”. W 
dniach 26-27 lutego Daniel Strehalu 
i Maciej Lisiecki robili zdjęcia między 
innymi w domu Mieczysława Brachy, 
86-letniego mieszkańca, który pamięta 
wiele historii związanych z gorajskimi 
Żydami, a także pracowali nad ujęciami 
w terenie.

Wiedza za pieniądze z Unii
W marcu rozpoczęło się pierwsze z 
cyklu szkoleń w ramach programu 
„Nowa jakość zarządzania - wzmoc-
nienie kompetencji kadr urzędów po-
wiatowych i gminnych województwa 
lubelskiego”. Ze szkoleń fi nansowa-
nych przez Unię Europejską skorzy-
stają pracownicy starostwa i wszyst-
kich gmin powiatu biłgorajskiego.

O historii i kulturze 
Biłgoraja

Ukazał się już trzeci z kolei tom roczni-
ka „Nad Tanwią i Ładą. Przyczynki do 
historii i kultury Ziemi Biłgorajskiej”, 
wydany przez Biłgorajskie Towarzystwo 
Regionalne. To własne wydawnictwo 
BTR poświęcone zagadnieniom historii 
i kultury ludowej Biłgorajszczyzny.

Wielki sukces 
piłkarzy ZSBiO

Nie lada wyczynu dokonali młodzi 
piłkarze z Zespołu Szkół Budowla-
nych i Ogólnokształcących w Biłgo-
raju zajmując drugie miejsce w fi nale 
Wojewódzkim Licealiady w halowej 
piłce nożnej w Terespolu.

Mniej kradzieży 
w lasach

W roku ubiegłym na terenie Nadle-
śnictwa Biłgoraj dokonanych zostało 
26 kradzieży drewna na łączną sumę 
około 8 tys. zł. Część drewna udało 
się odzyskać. W sześciu przypadkach 
wykryto i ukarano sprawców.

POWIAT | Szkoła „startuje” z nowym kierunkiem

Mechatronik zawód przyszłości
Od września w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej będzie można kształcić się w nowym zawodzie. Jego nazwa to technik mechatronik.

2,5 mln zamiast 15 mln?
Zarząd Województwa Lubelskiego 
zadecydował, że zaproponuje wła-
dzom powiatu biłgorajskiego 2,5 
mln zł w zamian za prawie 15 mln zł 
na inwestycję drogową. A zaczęło się 
jeszcze w roku ubiegłym.
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Drodzy czytelnicy Dzień Interesanta w Starostwie Powiatowym w Biłgoraju wypada we 
wtorek. Jednak nie zawsze mieszkańcy mają czas na odwiedziny. Dlatego proponujemy 
wszelkie pytania kierować za pośrednictwem naszej gazety. Można dzwonić (tel. 084 
688-20-54) lub napisać e-mail: gazeta.bilgorajska@woi.lublin.pl W tym miejscu będziemy 
zamieszczać odpowiedzi.

Czy samorząd powiatowy 
w jakikolwiek sposób odczuwa skutki kryzysu?

Niestety kryzys nie omija samorządów. W tym roku otrzymaliśmy o 670 tys. zł mniejszą subwencję oświatową od 
zakładanej. To oznacza konieczność oszczędności na działalności bieżącej we wszystkich szkołach podległych staro-
stwu. W zasadzie spodziewamy się o 1%. mniejszych środków w każdym ze zleconych zadań. W pierwszym półroczu 
tego roku w starostwie realizowane będą tylko niezbędne wydatki.

Ryszard
Jabłoński

– Radny Rady Powiatu 
Biłgorajskiego

Cytat tygodnia

Urodził się 25.10.1960 r. Miesz-
ka wraz z żoną i trójką dzieci w 
Goraju. Najstarszy syn studiuje 
na Uniwersytecie Przyrodni-
czym w Lublinie, średnia córka 
studiuje dwa kierunki na UMCS 
w Lublinie, najmłodsza jest 
uczennicą II klasy gimnazjum w 
Goraju. Pan Ryszard ma wy-
kształcenie wyższe. W roku 1985 
ukończył Wydział Medycyny 
Weterynaryjnej na AR w Lublinie. 
W latach 1999-2001 ukończył 
podyplomowe Studia Specjaliza-
cyjne w Państwowym Instytucie 
Weterynaryjnym w Puławach 
zdobywając tytuł specjalisty. W 
latach 1988-1990 był kierow-
nikiem Państwowego Zakładu 
Leczniczego dla Zwierząt w 
Goraju. Od 1990 roku do chwili 
obecnej prowadzi prywatny 
Gabinet Weterynaryjny.

– Moja żona Danuta jest radną 
Rady Gminy Goraj drugą kaden-
cję, dlatego też sprawy społeczne 

stały się dla mnie bliskie. Z tego 
też powodu zdecydowałem się 
kandydować do Rady Powiatu. 
Chciałbym w tym miejscu podzię-
kować pani Bożenie Welman za 
wsparcie w podjęciu tej decyzji 
– podkreśla radny.

W Radzie Powiatu pełni 
funkcję przewodniczącego 
Komisji Zdrowia, Bezpieczeń-
stwa, Ochrony Środowiska i 
Rolnictwa. Jest także członkiem 
Rady Społecznej przy SP ZOZ w 
Biłgoraju. W latach 2004-2008 
był delegatem Lubelskiej Izby 
Lekarsko - Weterynaryjnej.

– Moje hobby poza pracą 
zawodową to podróże i sport. 
W życiu najbardziej cenię sobie 
szczerość, uczciwość, przyjaźń 
i niesienie pomocy innym. Naj-
ważniejsza jest dla mnie rodzina. 
Chciałbym poprzez wychowanie 
dzieci realizować moje motto 
życiowe „żyjemy wśród ludzi i dla 
ludzi” – mówi na zakończenie.

(BIŁGORAJ) Dyrekcja SP ZOZ w Bił-
goraju podpisała kontrakt na 2009 
rok z Narodowym Funduszem 
Zdrowia. 

- Część umów z poszczególnych 
zakresów lecznictwa mamy 
podpisane na pierwsze półrocze 
– informował dyrektor Andrzej 
Jarzębowski.

Wartość kontraktu, w skali roku, 
opiewa na kwotę 29 165 904 zł. 

M.S.

Kontrakt 
podpisany

Przyszedł człowiek, świat bierze doskonalszą postać, Ale jeszcze to dzieło nie mogło tak zostać. I gdy czegoś wszech-
mocnej robocie braknęło, Bóg stworzył kobietę, i zakończył dzieło

Cyprian Godebski

Międzynarodowy Dzień Kobiet 
zainicjowała natomiast Klara Zetkin. 
Pierwsze historyczne wydarzenie, 
które wypadło na dzień 8 marca 1857 
roku, było związane z podjętą przez 
kobiety próbą walki o swoje prawa. Pół 
wieku później o tej dacie przypominały 
aktywistki Nowojorskiej Organizacji 
Socjaldemokratycznej, które 8 marca 
1908 roku zorganizowały mityng w 
obronie praw kobiet. A już w 1909 roku 
Socjalistyczna Partia Ameryki ostatnią 
niedzielę lutego ogłosiła Międzynaro-

dowym Dniem Kobiet. W Polsce święto 
kobiet zostało dostrzeżone dopiero po 
II wojnie, odpowiadało socjalistycznej 
propagandzie. W zakładach pracy skła-
dane były życzenia i wręczane prezenty 
- rajstopy, mydełko albo kawa oraz tuli-
pan, którego odbiór każda pracownica 
musiała obowiązkowo pokwitować. 
Centralne obchody święta kobiet znik-
nęły w 1993 roku, kiedy defi nitywnie 
zniosła je premier Hanna Suchocka. 

A dziś? 8 marca świętują najchęt-
niej dzieci, przygotowując dla swoich 

mam, babć i wychowawczyń laurki. Z 
aprobatą o Dniu Kobiet wypowiadają 
się młode kobiety. Feministki nato-
miast mają 8 marca okazję przedstawić 
swoje poglądy, co robią na corocznych, 
kolorowych i radosnych Manifach. 
Niezależnie od ideologii warto w tym 
dniu pamiętać o płci pięknej, chociaż-
by wręczając symbolicznego kwiatka. 
Wszystkim paniom życzymy więc 
miłego świętowania i oby każdy dzień 
był Dniem Kobiet!

A.W.

Dzień Kobiet! Dzień Kobiet! 
Niech każdy się dowie…!
Mało kto jednak wie skąd tak naprawdę wziął się Dzień Kobiet. Wiadomo, że istniał już w starożytnym 
Rzymie. Wtedy świętowały go gospodynie domowe. Tego dnia zamężne kobiety otrzymywały od swoich 
mężów prezenty i podarki, obdarzane były miłością i uwagą.

Książka jest pokłosiem popular-
no-naukowej sesji z 9 września 2008 
roku. Wówczas, już po raz trzeci, Bił-
gorajskie Towarzystwo Regionalne 
przy współudziale Liceum Ogólno-
kształcącego im. ONZ w Biłgoraju, 
zorganizowało sesję zatytułowaną 
„Nad Tanwią i Ładą. Przyczynki do 
historii i kultury Ziemi Biłgorajskiej”. 
Tym razem sesja miała podtytuł: 430. 
rocznica nadania prawa miejskiego 
dla Biłgoraja. Impreza zorganizowa-
na z okazji rocznicy założenia miasta 
poświęcona była przypomnieniu 
lokalnej historii mieszkańcom, ze 
szczególnym uwzględnieniem mło-
dzieży, ale też i pokazaniu specyfi ki 
miasta oraz ludzi związanych z Bił-
gorajem i Ziemią Biłgorajską, którzy 
w różnorodny sposób działali dla 
dobra miasta i regionu. W publikacji 
znalazły się wygłoszone wówczas re-
feraty których autorami są: Ryszard 
Szczygieł „Lokacja miasta Biłgoraja 
i jego rozwój w okresie przedrozbio-
rowym”; Dariusz Kupisz „Zbigniew 
Gorajski (1596–1655) jako dziedzic 
Biłgoraja”; Tomasz Brytan „Po-
tyczka pod Biłgorajem w Powstaniu 
Styczniowym”; Jerzy Markiewicz 
„Rożnówka i jej mieszkańcy”; Adam 
Balicki „Życie polityczne Biłgoraja w 
okresie międzywojennym”; Andrzej 
Tajchert „Kolej wąskotorowa w Bił-
goraju. Szkic historii 1914–1971”; 
Dorota Skakuj „Sitarstwo w Biłgo-
raju”.

Uzupełnieniem wygłoszonych na 
sesji referatów są zamieszczone w 
książce „Wspomnienia księdza Ka-
zimierza Pińciurka”, dzięki którym 
możemy przybliżyć sobie Biłgoraj 
z okresu II wojny i powojennego. 
Wspomnienia ks. Pińciurka przy-

wołują obraz dawnego Biłgoraja i 
jego ubogiej warstwy społeczności, 
świat już mało znany. Wspomnienia 
te były już drukowane w odcinkach 
w latach 1993-1996 w Biłgorajskiej 
Gazecie Samorządowej „Tanew”. 

Autorzy mają nadzieję, że publi-
kacja spotka się z życzliwym przyję-
ciem i przyczyni się do poszerzenia 
wiedzy o historii i kulturze Biłgoraja i 
powiatu biłgorajskiego, naszej „małej 
Ojczyzny”. Rocznik mógł ukazać się 
dzięki fi nansowemu wsparciu Urzę-
du Miasta w Biłgoraju i fi rmy Model 
Opakowania SA w Biłgoraju. W tym 
miejscu Biłgorajskie Towarzystwo 
Regionalne składa serdeczne po-
dziękowania za okazaną pomoc i 
życzliwość.

D.S.

BIŁGORAJ | Ukazał się trzeci tom rocznika o naszej ziemi

O historii i kulturze Biłgoraja
W ostatnim czasie ukazał się już trzeci z kolei tom rocznika „Nad 
Tanwią i Ładą. Przyczynki do historii i kultury Ziemi Biłgorajskiej”, 
wydany przez Biłgorajskie Towarzystwo Regionalne. Jest to własne 
wydawnictwo BTR poświęcone zagadnieniom historii i kultury 
ludowej Biłgorajszczyzny.

Książka jest pokłosiem 
popularno-naukowej 
sesji z 9 września 2008 
roku.

(POWIAT) Wypełniając PIT za 2008 
r. można samemu wybrać cel, na który 
przekażemy 1 % naszego podatku. W 
tym roku nie wpłacamy samodzielnie 
pieniędzy na konto organizacji. Urząd 
Skarbowy robi to za nas. Musimy tyl-
ko wypełnić prawidłowo PIT. Pienią-
dze można przekazać na organizację 
pożytku publicznego. W kraju jest 
ponad 4 tys. takich instytucji. W po-
wiecie biłgorajskim jest ich 8. Są to: w 
Biłgoraju Fundacja Fundusz Lokalny 
Ziemi Biłgorajskiej, Rekreacyjno-Wy-
poczynkowy Klub Sportowy „Sparta”, 
Stowarzyszenie Miłośników Zespołu 
Pieśni i Tańca Tanew „Pokolenia”, Sto-
warzyszenie Bezpieczny Powiat Biłgo-
rajski; w Józefowie Społeczny Komitet 
Pomocy Służbie Zdrowia, Stowarzy-
szenie na Rzecz Pomocy Rodzinie 
„Podaj Dłoń” i Stowarzyszenie Wy-
chowanków Liceum Ogólnokształcą-
cego; w Bukownie Stowarzyszenie na 
Rzecz Bukowiny. Nie zapomnijmy o 
przekazaniu swojego 1 %.

M.SZEWCZUK

Zostaw pieniądze 
w swoim powiecie

SYLWETKASYLWETKSS
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XX- l a t  BLACK  RED  WHITE  SA

Firma BLACK RED WHITE SA

uruchomiła hurtownię w Ożarowie

Mazowieckim.

BLACK RED WHITE SA – jeden z

największych w Polsce producentów i

dystrybutorów klasycznych oraz

nowoczesnych mebli mieszkaniowych,

a także artykułów wyposażenia wnętrz

– otworzył hurtownię w Ożarowie

Mazowieckim. Nowy magazyn zastąpi

hurtownię funkcjonującą dotychczas w

Warszawie przy ul. Woronicza 37.

Inwestycja ma na celu wzmocnienie

efektywności dotychczasowej współ-

pracy na linii producent – hurtownia –

salon, a tym samym podniesienie stan-

dardów obsługi klienta detalicznego.

Łączna powierzchnia hurtowni wynosi

prawie 13,5 tys. m².

Nowy obiekt mieści się przy ul.

Artura i Franciszka Radziwiłłów 30.

Lokalizacja hurtowni na obrzeżach

miasta gwarantuje dystrybutorom i

klientom łatwy dojazd. Zastosowane

rozwiązania logistyczne optymalizują

pracę kontrahentów, którzy szybko i

sprawnie mogą odbierać towar, co pod-

nosi wartość i jakość dotychczasowej

współpracy. Hurtownia, będzie obsłu-

giwać kontrahentów na terenie

woj. mazowieckiego, częściowo lubel-

skiego, podlaskiego i warmińsko –

mazurskiego.

„Dzięki kolejnym inwestycjom i
poszukiwaniu innowacyjnych rozwią-
zań dążymy do zwiększania wartości
naszego przedsiębiorstwa. Planując
budowę nowej hurtowni w Ożarowie
Mazowieckim mieliśmy na względzie
przede wszystkim troskę o naszych
klientów i kontrahentów. Pragniemy
maksymalnie usprawnić obsługę
poprzez skrócenie czasu realizacji
zamówień” – powiedział Jan Rój,

Dyrektor ds. Gospodarki Magazyno-

wej w BLACK RED WHITE SA.

Obiekt w Ożarowie Mazowieckim

zarządzany jest przez nowoczesny sys-

tem informatyczny oparty na wykorzy-

staniu czytników kodów kreskowych.

10 tys. m² powierzchni hurtowni zosta-

ło przeznaczonych pod strefę komple-

tacji zamówionych przez klientów

towarów. Pozostałe 3,5 tys. m² to

magazyn wysokiego składowania,

umożliwiający składowanie do wyso-

kości 9,5 m. Obsługę tak wysokiego

obiektu zapewniają wykwalifikowani

pracownicy oraz specjalistyczny

sprzęt, w tym m.in. specjalne wózki z

wysięgnikami. Dodatkowo, w oddziel-

nej hali o powierzchni 3 tys. m² znajdu-

je się hurtownia mebli tapicerowanych.

BLACK RED WHITE SA

Z przyjemnością informujemy, że

w tym roku BLACK RED WHITE SA

obchodzi 10-lecie swojej działalności.

Już od ponad dekady jesteśmy z

Wami, jako największy pracodawca w

regionie oraz jeden z największych

producentów mebli w Polsce i Europie.

Rozwój naszej firmy nie byłby możli-

wy bez tak dużego zaangażowania

ludzi na wszystkich szczeblach zatrud-

nienia.

Głównym założeniem Zarządu jest

dostosowanie naszych działań do aktu-

alnych wyzwań i wymogów rynko-

wych. Kryzys na rynku pociągnął za

sobą spadek popytu na dobra związane

z mieszkaniami, w tym także na meble.

Wierzymy, że spowolnienie rozwoju

gospodarczego jest przejściowe, dlate-

go planujemy jedynie przeorganizowa-

nie planów dotyczących wielkości pro-

dukcji. Zmianie ulegnie też organizacja

czasu pracy, którą musimy dostosować

do zredukowanej liczby produkowa-

nych mebli. Wybraliśmy solidarnościo-

wy model zarówno pracy jak i płac

ukierunkowany na przetrwanie okresu

spowolnienia gospodarczego jak naj-

większą grupą pracowników.

Zaletą naszych wyrobów na trud-

niejsze czasy są atrakcyjne wzorniczo

meble o wysokiej jakości za relatywnie

niską cenę. Wieloletnie doświadczenie

w branży pozwala nam również przy-

puszczać, że meblarstwo jest nadal

jedną z najbardziej perspektywicznych

gałęzi gospodarki, która jako jedna z

pierwszych wyjdzie z kryzysowego

okresu.

Zaistniała sytuacja zmusza nas do

rezygnacji z hucznych obchodów okrą-

głej rocznicy powstania firmy.

Szukamy oszczędności wszędzie tam

gdzie jest to tylko możliwe. W zamian

oferujemy wszystkim naszym klientom

atrakcyjne warunki zakupu produktów

sprzedawanych przez Grupę Black Red

White.
Prezes Zarządu Stanisław Bosak

Fot. nowej hurtowni w Ożarowie Mazowieckim

Fot.  Siedziba f irmy 

Fot. Prezes Zarządu Stanisław Bosak

NNOWE INWESTYCJE

Meble z kolekcji klasycznej ORLAND

Kolekcja klasyczna Orland łączy

klimat dworku staropolskiego z wpły-

wami orientu. Szlachetne materiały,

solidne a jednocześnie lekkie bryły

mebli – zawsze symetryczne.

Bardzo praktyczna szuflada cokoło-

wa pozwala maksymalnie wykorzystać

pojemność mebla. Duże płaszczyzny

(wezgłowie łóżka, blaty stołów) subtel-

nie intarsjowane. 

Kolekcja składa się z  24 elementów

w wybarwieniu czereśnia orlando.

Uzupełnieniem kolekcji jest tapicerka

Orland, na którą składają się: pufa

Orland Emi H, fotel Orland Emi Es, sofa

Orland Emi 2FBK 140, wersalka Orland

Emi 3K, sofa Orland Emi 3DL, narożnik

prawy Orland 2FREC.

Kolekcja mebli Orland to idealna

propozycja dla osób ceniących klasykę i

niepowtarzalny styl. Ujmuje łagodną

formą przenosząc w świat harmonii  i

naturalnego piękna.

Meble z kolekcji Orland zaspokajają

potrzeby i oczekiwania najbardziej

wymagających klientów – są eleganckie,

funkcjonalne, w niebanalnej kolorysty-

ce. Fronty mebli i oryginalne uchwyty

tworzą spójną stylistycznie kompozycję.

BLACK RED WHITE SA

NNOWOŚĆ - Kolekcja klasyczna ORLAND
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W przypadku pomocy fi nansowej 
z tytułu gospodarowania na obsza-
rach o niekorzystnych warunkach 
gospodarowania (ONW) wniosek 
składa się w terminie 2 miesięcy od 
dnia otwarcia spadku (śmierci spad-
kodawcy). Do każdego wniosku spad-
kobierca zobowiązany jest dołączyć 
prawomocne postanowienie sądu 
o stwierdzeniu nabycia spadku (w 
terminie 14 dni od dnia uprawomoc-
nienia się tego postanowienia). Jeżeli 
nie zostało zakończone postępowanie 
sądowe o stwierdzenie nabycia spad-
ku, wówczas spadkobierca zobowią-
zany jest dostarczyć zaświadczenie 
sądu o zarejestrowaniu wniosku o 
stwierdzenie nabycia spadku albo 
kopię wniosku o stwierdzenie nabycia 

spadku potwierdzoną za zgodność z 
oryginałem przez sąd, notariusza albo 
upoważnionego pracownika ARiMR.

W przypadku śmierci rolnika, któ-
ra nastąpiła w okresie od 1 czerwca 
danego roku do dnia doręczenia de-
cyzji w sprawie przyznania jednolitej 
płatności obszarowej lub płatności 
uzupełniającej, płatności te przysłu-
gują spadkobiercy, który:
• - objął w posiadanie grunty rolne, 

których dotyczył wniosek o przy-
znanie jednolitej płatności obszaro-
wej i które w dniu 31 maja roku, w 
którym został złożony ten wniosek, 
były w posiadaniu spadkodawcy,

• - spełnia warunki do przyznania 
danej płatności, z tym że w przy-
padku płatności uzupełniającej do 

powierzchni uprawy chmielu nie-
związanej z produkcją, płatność 
ta przysługuje, jeżeli spadkobierca 
spełnia warunki do przyznania 
jednolitej płatności obszarowej i 
złożył wniosek o wstąpienie do po-
stępowania w sprawie przyznania 
jednolitej płatności obszarowej.
W przypadku śmierci rolnika, któ-

ra nastąpiła w okresie od dnia złoże-
nia wniosku o przyznanie płatności 
do upraw roślin energetycznych, 
płatności do owoców miękkich do 
dnia doręczenia decyzji w sprawie 
ich przyznania, płatności przysługu-
ją spadkobiercy, który:
• - objął w posiadanie grunty rolne, 

których dotyczył wniosek o przy-
znanie tych płatności,

• - spełnia warunki do przyznania 
danej płatności.
W tym przypadku, spadkobierca 

wstępuje do toczącego się postępo-
wania na miejsce spadkodawcy na 
wniosek złożony w terminie 7 mie-
sięcy od dnia otwarcia spadku.

We wniosku o przyznanie płat-
ności w przypadku śmierci rolni-
ka, spadkobierca podaje numer 
identyfi kacyjny nadany w trybie 
przepisów o krajowym systemie 
ewidencji producentów, ewidencji 
gospodarstw rolnych oraz ewiden-
cji wniosków o przyznanie płatno-
ści, albo dołącza do tego wniosku 
kopię wniosku o przyznanie takiego 
numeru. 

Jeżeli z postanowienia sądu o 

stwierdzeniu nabycia spadku wy-
nika, że uprawnionych do nabycia 
spadku jest więcej niż jeden spadko-
bierca, spadkobierca wstępujący do 
postępowania w sprawie przyznania 
płatności, jest zobowiązany do do-
łączenia do wniosku oświadczeń 
pozostałych spadkobierców, że wyra-
żają zgodę na wstąpienie tego spad-
kobiercy na miejsce spadkodawcy i 
przyznanie mu płatności. 

W przypadku nie złożenia wnio-
sku o wypłatę albo w przypadku 
wydania decyzji o odmowie wypłaty 
płatności obszarowych, decyzja w 
sprawie przyznania płatności dorę-
czona rolnikowi, który zmarł, wygasa 
z mocy prawa.

ZEBR. A.W.

POWIAT | Zasady przyznawania płatności z ARiMR spadkobiercom

Spadek a płatności
Rolnicy ubiegający się o przekazanie przyznanych przez ARiMR płatności, muszą pamiętać o terminach złożenia wniosku i stwierdzeniu nabycia spadku; w przeciwnym wypadku 
spadkobierca traci prawo do środków fi nansowych z przyznanych już dopłat.

- Stosowanie prawa wspólnotowego 
przez jednostki samorządu terytorial-
nego to temat pierwszego ze szkoleń – 
informuje Janina Bartyna ze Starostwa 
Powiatowego w Biłgoraju, koordynator 
projektu na Biłgorajszczyźnie – Roz-
poczęliśmy w poniedziałek, 2 marca. 
To szkolenie obejmuje osiem spotkań. 
Wszystkie odbędą się w Biłgoraju.

W projekcie biorą udział wszystkie 
powiaty województwa lubelskiego. 
Współfi nansowany jest ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego 
i budżetu państwa, a realizowany w ra-
mach Programu Operacyjnego Kapi-
tał Ludzki. W szkoleniach uczestniczą 
pracownicy zatrudnieni w urzędach 
gmin i starostwach powiatowych. 
Szkolenia są bezpłatne. Samorządy 
zwracają tylko koszty dojazdu. Drugie 

szkolenie, które również rozpocznie 
się w marcu, dotyczyć będzie pozyski-
wania funduszy. Podczas pozostałych 
spotkań poruszana będzie tematyka 
m.in. księgowości i fi nansów, public 
relations, prawa administracyjnego, 
obsługi klienta i realizacji lokalnych 
strategii rozwoju oraz współpracy z 
organizacjami pozarządowymi.

Głównym celem projektu jest 
wzrost zdolności instytucjonalnych 
samorządów regionu lubelskiego osią-
gnięty dzięki wysokiej jakości usług 
publicznych i zarządzania rozwojem 
lokalnym, a w szczególności podnie-
sienie standardów obsługi klienta, 
usprawnienie wdrażania lokalnej 
polityki rozwoju poprawa jakości i 
sprawności pracy kadry urzędniczej

M.S.

POWIAT | Szkolenia unijne dla urzędników ruszyły

Wiedza za pieniądze z Unii
W marcu rozpoczęło się pierwsze z cyklu szkoleń w ramach programu 
„Nowa jakość zarządzania - wzmocnienie kompetencji kadr urzędów 
powiatowych i gminnych województwa lubelskiego”. Ze szkoleń 
fi nansowanych przez Unię Europejską skorzystają pracownicy 
starostwa i wszystkich gmin powiatu biłgorajskiego.

Stosowanie prawa wspólnotowego przez jednostki 
samorządu terytorialnego to temat pierwszego ze szkoleń.

Dokument opracowany został 
przez Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie, którym kieruje Teresa 
Jonik. Punktem odniesienia do 
wyboru priorytetów i kierunków 
działań była Strategia Polityki Spo-
łecznej Województwa Lubelskiego. 
Diagnoza sytuacji społecznej została 
stworzona w możliwie szerokim za-
kresie i obejmuje wszystkie obszary 
związane ze sferą społeczną (eduka-
cja, rynek pracy, zdrowie, kultura). 

Dokument strategii będzie podsta-
wą do pozyskiwania zewnętrznych 
środków fi nansowych, do projektów 
współfi nansowanych ze środków 
unijnych, realizowanych w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki oraz innych projektów z 
obszaru polityki społecznej. Bazę 
opracowania strategii stanowią dane 
statystyczne zgromadzone i opra-
cowane przez Gminne Ośrodki Po-
mocy Społecznej, Powiatowy Urząd 

Pracy, Starostwo Powiatowe i Powia-
towe Centrum Pomocy Rodzinie.

Autorzy wyznaczyli sobie 4 cele 
strategii: poprawa warunków i ja-
kości życia mieszkańców; rozwój 
kapitału ludzkiego i społecznego; 
efektywna pomoc społeczna; dąże-
nie do zapewnienia osobom niepeł-
nosprawnym pełnego uczestnictwa 
w życiu społecznym i zawodowym.

ZBR.M.S.

POWIAT | Jest Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2008 – 2013

Plany na najbliższe lata
Strategia Rozwiązywanie Problemów Społecznych w Powiecie Biłgorajskim wyznacza kierunki działania 
i cele strategiczne w zakresie rozwiązywania najważniejszych problemów społecznych. Jest to dokument 
programowy dla zintegrowanych działań w obszarze polityki społecznej.

Dyktando eliminacyjne rozesłano 
do blisko 50 szkół gimnazjalnych i 
ponadgimnazjalnych. Mają one wy-
łonić i zgłosić swoich reprezentan-
tów do fi nału, który odbędzie się13 
marca. Głównym organizatorem jest 
Samorząd Uczniowski RCEZ oraz 
Starostwo Powiatowe w Biłgoraju. 
Przy okazji jubileuszu przypomi-
namy, że pierwsze dyktando z tego 
cyklu odbyło się w styczniu 2000 
roku. W początkowych trzech edy-
cjach tej tzw. „powiatowej klasówki” 
ogłaszany był dodatkowo konkurs 
na najlepsze dyktando nadesłane 

przez nauczycieli polonistów z in-
nych szkół. Obecnie tekst dyktanda 
eliminacyjnego i fi nałowego ukła-
dają polonistki RCEZ. Tematyka 
dyktanda oscyluje zawsze wokół 
spraw i historii ważnych dla naszej 
„małej ojczyzny”. Przez te kilka lat 
i kilka edycji konkursu udało się 
jego twórcom przypomnieć historię 
Biłgoraja, piękno ziemi biłgorajskiej, 
jej obyczaje i obrzędy oraz legendy 
regionalne. 

W dobie globalizacji i unifikacji 
języka, kiedy zanika wiele norm 
poprawności językowej, dbałość o 

język ojczysty przez zainteresowa-
nie i tworzenie takich konkursów 
jest bezcenna. Wszak mamy teraz 
język internetowy, autokorek-
tę komputerową, skróty i znaki 
sms-owe, a liczba młodzieży dys-
lektycznej niepokojąco wzrasta. 
„Polacy nie gęsi i swój język mają” 
pisał Mikołaj Rej, a na myśli miał 
też chyba jego poprawność. „Or-
tograficzny miszmasz” napisały 
polonistki RCEZ: Anna Myszak i 
Justyna Kulińska.

A.W.

BIŁGORAJ | Ruszyła X jubileuszowa edycja Żółtego Orzecha

Ortograficzny miszmasz
Ten powiatowy konkurs ortografi czny organizowany przez Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w 
Biłgoraju cieszy się już sporą popularnością wśród młodzieży z regionu.
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Uroczysty przemarsz ulicami Zwierzyńca na czele z nowo 
poświęconym sztandarem

Ponad 120 leśników zgromadziły 
uroczystości jubileuszowe. W ko-
ściółku na wodzie w Zwierzyńcu od-
prawiona została msza św. w intencji 
leśników sprawowana przez duszpa-
sterza leśników lubelskich ks. dr Wie-
sława Oleszka oraz miejscowego pro-
boszcza ks. kanonika Emila Wojtasia i 
wikarego ks. Arkadiusza Jakubczaka. 
Na dalszą część uroczystości wszyscy 
udali się do auli Zespołu Szkół Drzew-
nych i Ochrony Środowiska – szkoły, 
która była jedną z pierwszych w Polsce 
kształcących leśników po II wojnie 
światowej. Jubileusz zgromadził wielu 
znamienitych gości, przedstawicieli 
samorządów oraz pracowników lasów 
państwowych. Zebranych przywitał 
Urban Kolman Przewodniczący 
Związku Leśników Polskich Okręgu 
Lubelskiego.

Referat okolicznościowy o historii 
związku wygłosił Franciszek Cie-
plak. Przypomniał trudne początki 
narodzin organizacji skupiającej w 
obecnie ponad 500 członków na ok. 

Pierwsze zdjęcia w Goraju Daniel 
Strahlau robił jeszcze dwa lata temu. 
Teraz powrócił do tej miejscowości by 
kontynuować rozpoczętą pracę. Mate-
riał z Goraja, podobnie jak z Biłgoraja 
będzie częścią fi lmu o życiu i twórczo-
ści Isaaca Bashevisa Singera. Znaczną 
część tego fi lmu będą stanowić mate-
riały zebrane w Stanach Zjednoczo-
nych. Są to wywiady z ludźmi zwią-
zanymi z życiem noblisty i archiwalia 
dotyczącego jego postaci. Reżyser przy 
pomocy operatora kamery – Macieja 
Lesickiego, robił zdjęcia również w 
Biłgoraju. Według Daniela Strehlau 
te dwie miejscowości są kojarzone w 
Stanach Zjednoczonych bardziej niż 
w Polsce. - Goraj kojarzy się przede 
wszystkim z książką „Szatan w Go-
raju”, dzięki temu miejscowość ta jest 
wielu ludziom w USA znana – mówi 
reżyser, który obecnie pracuje nad śla-
dami Singera w Nowym Yorku.

Daniel Strehlau i Maciej Lisiecki 
będąc w Goraju odwiedzili również 
Gminny Ośródek Kultury oraz świe-
tlicę środowiskową PCK, w której 
opowiadali dzieciom o swojej pracy. 

„Baszewis” nie będzie pierwszym 
fi lmem Daniela Strehalu o tematy-
ce żydowskiej. Do tej pory nakręcił 
„Żydzi Warszawy” w 1997, fi lm, za 
który dostał nagrodę w Berkley w 1998 
roku, a także „Chanuka podwójny 

czas”. Oprócz tego reżyser związany 
jest działaniami na rzecz kultury ży-
dowskiej: jest dyrektorem Warszaw-
skiego Festiwalu Filmów o Tematyce 
Żydowskiej, założycielem i prezesem 
Fundacji Rozwoju Kultury Żydowskiej 
w Polsce oraz członkiem Żydowskiego 
Stowarzyszenia Yiddełe. Daniel Streh-
lau jest również reżyserem fi lmów 
fabularnych np. :”Niedosyt”, „Niepo-
rozumienia”, „Okna”. Maciej Lisiecki 
operator kamery pracował min. przy 
takich fi lmach i serialach jak: „Jasmi-
num”, „Magda M”, „Krymnialni”, „Ja 
wam pokaże”, „Wojna polsko- ruska”, 
„Glina”, „Nadzieja”, „39 i pół”. 

MARTA MISZCZAK

Będąc w Goraju Daniel 
Strehlau i Maciej Lisiecki 
odwiedzili świetlicę 
środowiskową.
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Związkowcy rozmawiali m.in. o 
negocjacjach płacowych z Minister-
stwem Edukacji, a także zmianach 
w systemie oświatowym. Przewod-
niczący Rady Stefan Kubowicz od-
wiedził także Biłgoraj, podkreślając, 
że jest pod pełnym urokiem Biłgo-
rajszczyzny. Mniej urokliwa zdaje się 
być jednak tematyka spotkań , która 
oscyluje wokół trudnych problemów 
związanych z edukacją.

– Martwimy się sytuacją w oświa-
cie. Trochę w obecnym systemie nie 
dba się o interes społeczny. A eduka-
cja jest przecież najlepszą inwestycją 
w młodego człowieka – tłumaczy 
Kubowicz.

W związku z tym Sekcja Krajowa 
Oświaty i Wychowania NSZZ „Soli-
darność” po obradach w Zwierzyńcu 
zapowiedziała „eskalację fali prote-
stów w oświacie” jeśli rząd nie zmieni 
zdania w sprawie tegorocznych pod-

wyżek płac dla nauczycieli. Zapowie-
dziane na ten rok 10 % podwyżki, jak 
tłumaczą związkowcy, w efekcie ich 
podzielenia na dwie transze: stycznio-
wą i wrześniową spowodują, że realny 
10 % wzrost płac, przyniosą tylko czte-
ry ostatnie miesiące roku.

– Mamy dużo zastrzeżeń do usta-
wy – informuje Kubowicz – również 
w warstwie pracowniczej, bo nauczy-
ciele stają się grupą, od której się 
mnóstwo wymaga, a nie chce się za 
to zapłacić.

Solidarność krytykowała też 
„spłaszczanie płac nauczycieli”, czyli 
zmianę we wskaźnikach wysokości 
wynagrodzenia w zależności od stop-
nia awansu zawodowego.

– Manipulacja wskaźnikami wyso-
kości wynagrodzeń w grupach awan-
su zawodowego powoduje, że wzrost 
płac nauczycieli stażystów i kontrak-
towych zostaje sfi nansowany kosztem 

płac nauczycieli dyplomowanych i 
mianowanych – uzasadniał Kubo-
wicz. Niepokojąca według związkow-
ców jest też wizja prywatyzacji szkół.

– Dlatego prosimy Prezydenta 
Lecha Kaczyńskiego o zawetowanie 
uchwalonych przez parlament zmian 
w ustawie o systemie oświaty, przewi-
dujących m.in. przekazywanie szkół 
przez samorządy osobom fi zycznym i 
prawnym – poinformował przewod-
niczący RSKOiW. Przedstawił także 
zastrzeżenia do zmian programo-
wych, których konsekwencją będzie 
ograniczenie lekcji historii tylko do 
pierwszej klasy szkoły ponadgimna-
zjalnej, wyrażając tym samym obawę 
o oderwanie młodego człowieka od 
historycznej i kulturowej świadomo-
ści narodowej. Zaznaczył też pomi-
janie faktu, że konsekwencją pójścia 
6-latków do szkół będzie wydłużenie 
ich aktywności zawodowej.

Mało optymistyczna puenta jest 
taka, że brakuje pieniędzy na oświatę 
i to niezależnie od sytuacji kraju , któ-
ry na tej gałęzi oszczędza w kryzysie, 
ale i w fazie wzrostu gospodarczego.

Solidarność nie zgadza się na no-

welizację, a jeśli prezydent odmówi 
jej podpisania, związkowcy zama-
nifestują swoje stanowisko przed 
Sejmem w dniu głosowania nad od-
rzuceniem weta.

A.WOJCIECHOWSKA

POWIAT | „Oświatowi” obradowali w Zwierzyńcu

Z pierwszej ręki o problemach w edukacji
Na kolejnej z serii obrad, w dniach 20 i 21 lutego, członkowie Rady Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania 
NSZZ Solidarność spotkali się w urokliwym, jak podkreśla jej przewodniczący, Zwierzyńcu. Tam 
dyskutowali o trudnych problemach edukacji.

Na zdjęciu od lewej Stefan Kubowicz, Przewodniczący Rady 
Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność oraz 
Andrzej Antolak, Przewodniczący Komisji Międzyzakładowej 
NSZZ „Solidarność” w Biłgoraju.

ZWIERZYNIEC | 90 lat Związku Leśników Polskich

Jubileuszowa uroczystość
W piątek, 27 lutego, w Zwierzyńcu odbyły się uroczystości z okazji Regionalnych Obchodów 90 - lecia 
Związku Leśników Polskich. Podczas uroczystości poświęcony i wręczony został sztandar Związku Leśników 
Polskich Okręgu Lubelskiego.

GORAJ | Powstaje fi lm o Singerze

Filmowo w Goraju
Na dwa dni do Goraja przyjechali fi lmowcy, którzy zbierali materiał do 
fi lmu dokumentalnego „Baszewis”. W dniach 26-27 lutego Daniel Strehalu 
i Maciej Lisiecki robili zdjęcia między innymi w domu Mieczysława Brachy 
86 - letniego mieszkańca, który pamięta wiele historii związanych z 
gorajskimi Żydami, a także pracowali nad ujęciami w terenie.

(SMÓLSKO DUŻE) Centralnym punktem V Spotkania Pokoleń, które odbyło 
się w niedzielę, 22 lutego, było nadanie imienia „Lawenda” miejscowemu zespo-
łowi śpiewaczemu. Imię nadał ks. Jan Pysz, proboszcz parafi i w Majdanie Sta-
rym. Podczas spotkania zaprezentowana została sztuka pt. „Na rozdrożu” której 
przesłaniem była walka dobra ze złem. Gościnnie wystąpiły zespoły z Gromady 
i Korczowa - Okrągłego. Zabawa trwała do późnych godzin wieczornych przy 
dźwiękach zespołu muzycznego.     ZBR. M.S.

Spotkały się pokolenia

1400 osób zatrudnionych w Regio-
nalnej Dyrekcji Lasów Państwowych 
w Lublinie.

Prowadzący dalszą część uroczy-
stości Henryk Bartuzi poprosił gości 
i związkowców o wbicie w drzewce 
sztandaru pamiątkowych gwoździ. 
Następnie Jerzy Miliszewski wice 

przewodniczący ZLP w RP przekazał 
przewodniczącemu Urbanowi Kol-
manowi sztandar podkreślając, iż jest 
to symbol ofi arnej i zaszczytnej służby 
dla dobra leśników i lubelskich lasów.

Na zakończenie odczytane zosta-
ły listy od dr inż. Mariana Pigana 
Dyrektora Generalnego Lasów Pań-
stwowych, Marszałka Województwa 
Lubelskiego i Jerzego Przybylskiego 
Przewodniczącego Związku Leśni-
ków Polskich.

Oprawę muzyczną podczas mszy 
św. oraz sygnały podczas uroczy-
stości prezentowała Młodzieżowa 
Orkiestra Dęta i Zespół Sygnalistów 
Myśliwskich ze Zwierzyńca pod kie-
runkiem Jana Sochy.

ZBR. M.S.
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MARKET BUDOWLANY LIDER

23-400 BIŁGORAJ
ul. Krzeszowska 36
tel. 084 688 15 45
fax 084 688 04 68

To przede wszystkim handel ciężkimi 
materiałami budowlanymi takimi jak:

Ponadto specjalizujemy się w sprzedaży:

Kompleksowe wyposażenie łazienek:

R E K L A M A

Ostatniego stycznia w Lublinie odbyły 
się eliminacje okręgowe XL Olimpiady 
Języka Rosyjskiego. Do etapu centralne-
go zakwalifi kowano czterech uczniów, są 
to: Wojciech Leń, Iwona Ksiądz, Agata 
Kusiak i Dominika Dubiel. Uczniów 
przygotowały Barbara Borowy i Krysty-
na Małysz.

Do etapu centralnego Tematycznej 
Olimpiady Historycznej „Losy Polaków 
na Wschodzie po 17 września 1939r.” za-
kwalifi kowała się Aneta Flis. Opiekunem 
Anety jest Dorota Kleban. Eliminacje 
centralne odbędą się w Konstancinie 
koło Warszawy.

Finalistą Olimpiady Prawosławnej 
Wiedzy Religijnej, przeprowadzonej w 
Białymstoku został Paweł Bogdan. Opie-
kunem ucznia jest ks. Jarosław Biryłko.

I miejsce i tytuł laureata w elimina-
cjach okręgowych i awans do etapu cen-
tralnego XXXVIII Olimpiady Biologicz-
nej uzyskał Dawid Pawlos, który będzie 
również reprezentował szkołę w elimi-
nacjach centralnych Olimpiady Wiedzy 
o Żywieniu. Uczeń interesuje się biologią 
i odnosi sukcesy od I klasy gimnazjum. 
Obecnie jako licealista nadal intensywnie 
pracuje na sukcesy. Jego opiekunem jest 
Bożena Oleszek.

Paweł Tutka re-
prezentował liceum 
w zawodach II stop-
nia LVIII Olimpia-
dy Fizycznej, teraz 
oczekuje na awans 
do etapu centralnego. 
Opiekunem ucznia 
jest Stanisław Rząd, 
który przygotowuje 
również drużynę 
„młodych fi zyków” 
do Ogólnopolskiego 
Turnieju Fizycznego 
w Katowicach. Mło-
dzież liczy na sukcesy, 
ponieważ każdego 
roku uczniowie li-
ceum z powodzeniem 
rywalizują z rówie-
śnikami z renomo-
wanych szkół w kraju 
i otrzymują tytuły laureatów i fi nalistów.

W Ogólnopolskiej Olimpiadzie „O 
Diamentowy Indeks AGH” bardzo dobre 
wyniki z matematyki i fi zyki uzyskali 
uczniowie: Piotr Wardach, Paweł Tutka, 
Katarzyna Kolaszyńska, Aleksandra Ryb-
ka, Katarzyna Stańska, Dawid Pawlos, 
Mateusz Zawiślak, Jakub Zawiślak, To-

masz Wesołowski, Tomasz Gąsior i Paweł 
Kiesz. Teraz oczekują na awans do etapu 
centralnego. Opiekunami tej silnej grupy 
są: Stanisław Rząd, Krzysztof Wesołow-
ski, Andrzej Zawiślak i Andrzej Łokaj.

Gratulujemy i życzymy dalszych suk-
cesów!

ZEBR. A.W.

BIŁGORAJ | Udowodnili, że nauka popłaca

Olimpijczycy wystartowali
Nie zostały jeszcze zakończone eliminacje okręgowe wszystkich olimpiad, w których biorą udział uczniowie 
Liceum Ogólnokształcącego im. ONZ w Biłgoraju, ale już młodzież odniosła pierwsze sukcesy. Sześciu z nich zostało 
zakwalifi kowanych do etapu centralnego, aż 13 oczekuje na wynik.

Wyróżnieni w etapie okręgowym olimpiady z 
języka rosyjskiego uczniowie: Karolina Skakuj, 
Monika Pyzik, Natalia Pikuta, Mateusz Sadek; 
wraz z opiekunami: Barbarą Borowy i Krystyną 
Małysz

Sprowadzono je z Niemiec. Cena 
jednego łóżka to 870 zł netto (razem 
z transportem). Część dotychczaso-
wych łóżek szpitalnych pochodziła 
jeszcze z lat 50-tych, dlatego koniecz-
na była ich wymiana na nowsze. 

- Po uzyskaniu zgody Zarządu 
Powiatu Biłgorajskiego zdecydowa-
łem się na zakup używanych łóżek 
w Niemczech. Są to specjalistyczne 
łóżka z barierkami, wysięgnikiem 
oraz regulacją wysokości i pozycji 

chorego. Zaopatrzone są w matera-
ce i są w pełni sprawne. Szpitala nie 
było stać na zakup nowych, gdyż ich 
koszt wynosi obecnie od 3,5 do 5 tys. 
zł za sztukę – wyjaśniał Andrzej Ja-
rzębowski, dyrektor SP ZOZ.

21 łóżek trafi ło do oddziału dla 
przewlekle chorych i wewnętrznego 
w Tarnogrodzie, pozostałe 21 zasili 
szpital w Biłgoraju, m.in. oddziały 
chirurgiczny i ortopedię.

M.SZEWCZUK

(POWIAT) W roku ubiegłym na tere-
nie Nadleśnictwa Biłgoraj dokonanych 
zostało 26 kradzieży drewna na łączną 
sumę około 8 tys. zł. Część drewna 
udało się odzyskać. W sześciu przy-
padkach wykryto i ukarano sprawców.

Liczba kradzieży w lasach podlega-
jących Nadleśnictwu Biłgoraj spada. 
Jeszcze w latach ’92 – ’95 nadleśnic-
two odnotowywało do 400 kradzieży 
rocznie. W latach kolejnych liczba tych 
zdarzeń sukcesywnie spadała. Już w 
1996 r. było ich około 150, a przykłado-
wo w roku 2006 zanotowano 58 przy-
padków kradzieży drewna. W 2007 
było ich o 8 mniej. W kolejnym, 2008 
roku, zanotowano 26 takich zdarzeń.

W roku ubiegłym udało się odzy-
skać drewno o wartości ponad 2 tys. zł. 

Kodeks karny w art. 290 § 1 mówi: 
„Kto w celu przywłaszczenia dopusz-
cza się wyrębu drzewa w lesie, podlega 
odpowiedzialności jak za kradzież. § 
2.W razie skazania za wyrąb drzewa 
albo za kradzież drzewa wyrąbanego 
lub powalonego, sąd orzeka na rzecz 
pokrzywdzonego nawiązkę w wyso-
kości podwójnej wartości drzewa.” Za 
kradzież grozi kara od 3 miesięcy do 5 
lat pozbawienia wolności.

Pilnowaniem zasobów należących 
do nadleśnictwa zajmuje się straż 
leśna. Jej pracownicy pracują w sys-
temie trzyzmianowym, stosownie do 
potrzeb.

M.S.

(TEODORÓWKA) 29 stycznia w 
Domu Pomocy Społecznej w Teo-
dorówce odbyła się integracyjna 
zabawa choinkowa. Spotkanie to jest 
na stałe wpisane w kalendarz imprez 
okolicznościowych odbywających się 
na terenie współpracujących ze sobą 
domów pomocy społecznej z woje-
wództwa lubelskiego. W tegorocznym 
spotkaniu uczestniczyli mieszkańcy 
zaprzyjaźnionych domów pomocy 
społecznej: DPS Krasnobród, Kle-
mensów, Krasnystaw, Tyszowce, DPS 
dla Kombatantów z Biłgoraja oraz 
uczestnicy Środowiskowego Domu 
Samopomocy z Tarnogrodu.

- Spotkanie mieszkańców, pracow-
ników oraz dyrektorów, oprócz oka-
zji do wspólnej zabawy i świętowania 
karnawału, służy integracji środo-
wiska osób niepełnosprawnych, jak 
również osób wspomagających ich 
w codziennym życiu. Uśmiech i za-
dowolenie naszych podopiecznych 
oraz gości jest najlepszym podzięko-
waniem i utwierdza nas w przekona-
niu o konieczności kontynuowania 
tej tradycji. Mamy nadzieję, że spo-
tkamy się znowu za rok – zaznaczyła 
Beata Tokarska, dyrektor DPS w 
Teodorówce.

ZBR. M.S.

BIŁGORAJ | 42 łóżka z Niemiec trafi ły do naszego szpitala

Lepsze łóżka w szpitalu
Łóżka, które zasiliły biłgorajski szpital nie są nowe. Mają po 4-5 lat. Na 
oddziały trafi ły w poniedziałek, 23 lutego. 

42 łóżka z Niemiec trafi ły do biłgorajskiego szpitala.

(BIŁGORAJ) W Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju zgod-
nie z tradycją, studniówka odbyła się w murach szkoły. Swój pierwszy bal uczniowie 
11 klas maturalnych mieli w dwóch terminach: 31 stycznia i 7 lutego. Przygotowania 
trwały długo. Próby poloneza i walca oraz dekorowanie sal odbywało się pod okiem 
wychowawców i nauczycieli wychowania fi zycznego. Zabawa była wspaniała i trwała 
aż do białego rana... A teraz zostało już tylko odliczanie dni do matury.          OPR. M.S.

Mniej kradzieży 
w lasachIntegracyjna choinka

Studniówkowym krokiem
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Celem nagrody jest promocja 
firm o najlepszych standardach 
działalności gospodarczej, pro-
dukcyjnej i handlowej. Plebiscyt 
już po raz trzeci organizowany 
jest  przez Redakcję Biznes Ra-
portu w Gazecie Prawnej i Polskie 
Centrum Badań i Certyfikacji 
S.A. 

Jako dwukrotny laureat kon-
kursu spółka Markowicze otrzy-
mała tytuł Jakość Roku Srebro.

- Nagrody i wyróżnienia są 
dobrym podsumowaniem wysił-
ków i starań wkładanych na każ-
dym odcinku działalności firmy; 
równie ważne są dla nas: jakość 
produktu i jakość obsługi klienta, 
wysokie standardy w kontaktach 
B2B – mówi prezes zarządu firmy 
Tadeusz Kuna.

Spółka znajduje się w połu-
dniowo wschodniej Polsce, działa 
na rynku lokalnym, a mimo to, na 
wielu płaszczyznach, jest zauwa-
żana na forum firm z całego kraju.

ZCB Markowicze jest produ-

centem ceramicznych materiałów 
budowlanych. Tradycyjna tech-
nologia produkcji realizowana 
na nowoczesnej linii z zastoso-
waniem wszystkich najnowszych 
przedsięwzięć jakościowych skut-
kuje powstawaniem cegieł i pu-
staków o bardzo konkurencyjnej 
jakości. Te produkty wyróżniają 
się dużą odpornością mecha-
niczną (są bardziej odporne na 
uderzenia, gwarantują mniejszą 
ilość ubytków w transporcie i na 
budowie oraz dobrą stabilność 
budowli - niepodatność na czyn-
niki zewnętrzne jak drgania czy 
parcie wiatru), zachowują dobrą 
izolacyjność cieplną, są natural-
nie porowate, paroprzepuszczal-
ne, zapewniają doskonały mikro-
klimat pomieszczeń.

Firma Markowicze znalazła się 
ostatnio także w gronie laureatów 
konkursów: Przedsiębiorstwo 
Fair Play 2008, solidna firma 
2008.

ZBR. RED.

POWIAT | Jakość Roku 2008 i Jakość Srebro dla ZCB Markowicze

Srebro dla Markowicz
Zakład Ceramiki Budowlanej Markowicze SA zdobył tytuł Jakość Roku 2008 w kategorii produkt. Jest to 
nagroda za utrzymanie najwyższych standardów jakości elementów murowych, pustaków stropowych i 
wentylacyjnych.

- Nagrody i wyróżnienia są 
dobrym podsumowaniem 
wysiłków i starań 
wkładanych na każdym 
odcinku działalności fi rmy 
– mówi prezes zarządu 
fi rmy Tadeusz Kuna.

I nagrodę w kategorii młodzieżowej 
otrzymał zespół wokalny z SZS w Biszczy, II 
miejsce zajął zespół wokalno – instrumen-
talny ,,Sekstet” z Szyszkowa, a III – zespół 
,,Wiole” z Gimnazjum w Lipinach Dolnych. 
Komisja przyznała również wyróżnienia 
dla zespołów z SP w Goździe Lipińskim i 
Bukowinie. W kategorii zespołów dorosłych 
I miejsce zajął chór parafialny z Frampola, 
II zespół „Czeremcha” z Gromady, a III 
miejsce otrzymał zespół śpiewaczy z Bisz-
czy II i Bukowiny. Komisja przyznała także 
wyróżnienia dla chóru męskiego „Klucz” 
z Majdanu Starego i zespołu śpiewaczego 
„Baby Goździańskie” z Gozdu Lipińskiego. 

Nagrodę specjalną – aparat fotograficzny 
dla zespołu śpiewaczego „Rutyna” z Biszczy 
I ufundowała Wojewoda Lubelski Geno-
wefa Tokarska. Dodatkową nagrodę ufun-
dowaną przez Stowarzyszenie Na Rzecz 
Bukowiny otrzymał zespół śpiewaczy Koła 
Gospodyń Wiejskich z Bukowiny. Ponadto 
Starostwo Powiatowe ufundowało nagro-
dy książkowe dla najdłużej działających 
zespołów czyli ,,Rutyny” oraz Biszczy II i 
Bukowiny. Nagrody pieniężne ufundowane 
zostały przez Urząd Gminy i Bank Spół-
dzielczy w Biszczy.

ZBR. M.S.

BISZCZA | 16 zespołów i chórów wystąpiło w przeglądzie kolęd i pastorałek

Zaśpiewali kolędy
W pierwszym dniu lutego w Biszczy odbył się Powiatowy Przegląd Kolęd i Pastorałek. 
Występy oceniano w dwóch kategoriach: młodzież szkolna i dorośli.

(TARNOGRÓD) Na początku 2009 r. w ramach najważniejszych inwestycji 
Urząd Gminy Tarnogród zaplanował do realizacji: remont stacji wodociągowej 
znajdującej się przy ul. Lubaczowskiej w Tarnogrodzie, na którą to inwestycję 
złożono wniosek o pożyczkę do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środo-
wiska w Lublinie oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Różaniec 
Pierwszy. Inwestycja jest kontynuacją budowy kanalizacji sanitarnej w tej 
miejscowości zapoczątkowanej w roku 2004 i również na nią złożony został 
wniosek o udzielenie pożyczki do WFOŚ w Lublinie. Kolejnym zadaniem inwe-
stycyjnym jest dokończenie budowy kompleksu boisk sportowych w ramach 
Programu „Moje Boisko - Orlik 2012” w miejscowości Różaniec Pierwszy.

A.W.

(BIŁGORAJ) W niedzielę, 22 
lutego, na scenie Biłgoraj-
skiego Centrum Kultury, 
odbył się koncert z cyklu 
„Taniec i Poezja” w reżyserii 
Edyty Buczek. W tym roku 
spektakl podzielony był 
na dwie części: „Sklep z 
zabawkami” oraz „Tango”. Na 
widowni zasiedli rodzice, 

dziadkowie wychowanków 
oraz mieszkańcy Biłgoraja, 
którzy systematycznie biorą 
udział w przedsięwzięciach 
MDK.

Podopieczni pani Edyty 
ponownie zaprezentowali 
się na scenie BCK we wtorek, 
24 lutego. Tego dnia koncert 
obejrzały dzieci i młodzież z 

biłgorajskich szkół. Zain-
teresowanie i frekwencja 
dopisały, a występ przed 
kolegami i koleżankami oraz 
nauczycielami dodatkowo 
zmobilizował tancerzy Ady. 
Koncert został nagrodzony 
przez rówieśników owacja-
mi i gromkimi oklaskami.

ZBR. A.W.

Zatańczyli z poezją…

(BIŁGORAJ) VI Działania Plastycz-
ne dla dzieci i młodzieży poświęcone 
pamięci Izabeli Przybyłek odbyły 
się 2 lutego w Młodzieżowym Domu 
Kultury w Biłgoraju. Spotkania z ma-
larstwem odbyły się podczas ferii.

W tym roku uczestnicy realizowali 
temat „ Na moście moich marzeń”. W 
imprezie wzięła udział kilkunasto-
osobowa grupa wychowanków MDK 
w Biłgoraju oraz pięcioro mieszkań-

ców Domu Pomocy Społecznej w 
Teodorówce. Każdy z uczestników 
wykonał pracę malarską tematycznie 
związaną ze swoimi marzeniami. 
W podziękowaniu za udział w akcji 
wszyscy otrzymali upominki. Po-
wstałe obrazy są obecnie prezento-
wane na wystawie w sali ogólnej w 
MDK. Zajęcia przeprowadziły Anna 
Świca i Irena Oręziak-Kupczak.

ZBR. DPS

Gmina inwestuje

Namalowali marzenia
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Technik mechatronik i monter me-
chatronik to dziś zawody bardzo po-
żądane przez tych, którzy chcą znaleźć 
dobrze płatną i ciekawą pracę. Maszyny 
i urządzenia przemysłowe są już wysoko 
zaawansowane technicznie i stąd po-
trzeba wykwalifi kowanych pracowni-
ków, którzy będą potrafi li je naprawiać, 
konserwować i programować. Sama 
mechatronika to nowa dynamicznie 
rozwijająca się dyscyplina nauki i tech-
niki , istniejąca na styku pięciu dziedzin 
wiedzy: mechaniki, elektroniki, infor-
matyki, automatyki i robotyki.

– O tym, że warto, rozpocząć 
kształcenie w zawodzie technik me-
chatronik, świadczą oferty pracy i 
zainteresowanie pracodawców, któ-
rzy już dziś pytają o specjalistów z tej 
dziedziny – przekonuje Jan Bogdan, 

z-ca dyrektora w RCEZ- i dodaje – 
Szkoła ma już pewne doświadczenie 
w tej dziedzinie. Wcześniej, przez 
kilka lat, był kształcony technik 
elektronik o specjalności elektryczna 
i elektroniczna automatyka przemy-
słowa. Obecnie w ramach zawodu 
technik elektryk i technik elektronik 
uczniowie nabywają specjalistyczne 
umiejętności z zakresu zastosowa-
nia sterowników programowalnych 
oraz sieci przemysłowych. Szkoła 
dysponuje kilkoma świetnie wypo-
sażonymi pracowniami tego zakresu. 
Dodatkowo w bieżącym roku szkol-
nym RCEZ otrzymało wyposażenie 
na egzaminowanie i kształcenie w za-
wodzie monter mechatronik współfi -
nansowane ze środków EFS o łącznej 
wartości 119 tys. zł.

Pozostaje więc tylko czekać na 
uczniów chętnych uzyskać kwalifi kacje 
z dziedziny, która swym zakresem obej-
muje m.in.: roboty, urządzenia auto-
matyki, techniki multimedialne, opty-
kę, informatykę, aparaturę medyczną, 
nanotechnologię, mikromechanikę, a 
nawet nowoczesne zabawki. Technicy 
mechatronicy mogą być zatrudnieni na 
stanowiskach: konstruktora, technolo-
ga, mistrza, kierownika działu obsługi i 
napraw, zaopatrzeniowca, sprzedawcy 
sprzętu mechatronicznego powszech-
nego użytku, operatora i programisty 
CNC, diagnosty i serwisanta sprzętu 
mechatronicznego powszechnego 
użytku, prowadzić własną działalność 
gospodarczą.

Absolwent szkoły kształcącej w 
zawodzie technik mechatronik będzie 

przygotowany do wykonywania zadań 
zawodowych związanych z projekto-
waniem i obsługiwaniem urządzeń i 
systemów mechatronicznych.

Zarobki mechatroników zależą od 
miejsca zatrudnienia, a także od tego, 
jaką pracę wykonują. Zasadnicza 
stawka etatowa np. w mechatronice 
medycznej na początek może wyno-
sić 2-3 tys. zł. Za projekt nowego urzą-
dzenia mechatronik (szczególnie po 
studiach) może jednak jednorazowo 

otrzymać kilkadziesiąt, a nawet kil-
kaset tysięcy złotych. Porównywalnie 
sytuacja wygląda w branży samocho-
dowej - wiele fi rm otwiera obecnie 
zakłady mechatroniki samochodo-
wej. Nieźle można też zarobić np. w 
branży telewizyjnej, multimedialnej i 
fi lmowej, gdzie wdrożenia wykonuje 
się częściej, choć są one wykonywane 
raczej w krótkich seriach.

A. WOJCIECHOWSKA

POWIAT | Szkoła „startuje” z nowym kierunkiem

Mechatronik zawód przyszłości
Od września w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej będzie można kształcić się w nowym zawodzie. 
Jego nazwa to technik mechatronik.

Już dziś uczniowie RCEZ korzystają z wyspecjalizowanego 
sprzętu do nauki mechatroniki.

Dzień Bezpiecznego Internetu 
w ramach projektu „Safer Internet” 
ustanowiła już w 2004 r. Komisja Eu-
ropejska. Celem przedsięwzięcia jest 
inicjowanie i propagowanie działań 
na rzecz bezpieczeństwa młodych 
użytkowników zasobów interneto-
wych. W Polsce DBI obchodzony 
jest od 2005 r. Jego organizatorami 
są Fundacja Dzieci Niczyje oraz Na-

ukowa i Akademicka Sieć Kompute-
rowa. Wspólnie zachęcają one szkoły, 
a także inne instytucje i organizacje, 
do podejmowania wszelkich działań 
edukacyjnych, związanych z bezpie-
czeństwem w Internecie. Organizo-
waną w ZSZiO akcję popiera dyrek-
tor szkoły, Barbara Obszańska:

- Wiedza o zagrożeniach płyną-
cych z Internetu powinna być tak 

powszechna, jak o korzyściach, jakie 
możemy czerpać z tego medium. 
Mam nadzieję, że nasi uczniowie 
nie zetkną się bezpośrednio ze zja-
wiskiem cyberprzemocy, ale warto, 
żeby znali zasady „pierwszej pomo-
cy” w takich wypadkach – podkreśla 
pani dyrektor.

ZEBR. A.W.

BIŁGORAJ | Rozmawiali o zagrożeniach płynących z cyberprzestrzeni

Dzień Bezpiecznego Internetu
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju, jako jedna z nielicznych szkół naszego 
powiatu, przystąpiła do akcji promującej bezpieczny Internet. W lutym rozpoczęto konkursu na plakat 
„Bezpieczeństwo w sieci”, gazetkę ścienną o bezpiecznym Internecie oraz cykl spotkań „Bezpieczeństwo w 
Internecie” i „Stop cyberprzemocy”. 

Kwota przeznaczona na realizację 
tego zadania to 1,68 miliona zł. Ko-
lejnym jest budowa zbiornika reten-
cyjnego obok zalewu wędkarskiego. 
Na pierwszy etap tego zadania prze-
znaczono w budżecie 60 tys. zł. W 
planach jest też rewitalizacja rynku 
w Józefowie (20 tys. zł); moderniza-
cja budynku ŚDS w Józefowie - cho-
dzi o modernizację piętra i dachu 
byłego internatu (200 tys. zł); budo-
wa ścieżek rowerowych: z Józefowa 
do Siedlisk i w Józefowie (700 tys. 
zł); budowa sali gimnastycznej przy 
LO w Józefowie (500 tys. zł); budowa 

dróg: Górniki Nowe – Długi Kąt, 
Długi Kąt, Majdan Nepryski oraz na 
ulicy Nowej i Zielonej w Józefowie; 
budowa chodników: w Majdanie 
Nepryskim i w Józefowie; budowa 
urządzeń oświetlenia ulicznego w 
Józefowie na ul. Kamiennej, Bata-
lionów Chłopskich, Pl. Wyzwolenia 
i Siedliskach; termomodernizacja: 
budynków komunalnych, Urzędu 
Miejskiego, SP w Majdanie Nepry-
skim; modernizacja dachów budyn-
ku SP w Stanisławowie i przedszkola 
w Józefowie. 

A.W.

JÓZEFÓW | Najważniejsze inwestycje w gminie

Zaplanowali rok
W związku z uchwalonym budżetem na 2009 r. gmina Józefów 
zaplanowała szereg inwestycji. Do ważniejszych z nich należą: 
budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku Józefów – Siedliska.

(BIŁGORAJ) 1 stycznia RCEZ w Bił-
goraju rozpoczęło realizację projektu 
„Dobry fachowiec na rynku pracy” 
realizowanego w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytet 
IX Rozwój wykształcenia i kompetencji 
w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie 
atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawo-
dowego), a współfi nansowanego przez 
Unię Europejską w ramach Europejskie-
go Funduszu Społecznego. Potrwa on 
do lipca 2010 r. Po ostatecznych nego-
cjacjach w Urzędzie Marszałkowskim w 
Lublinie szkoła otrzymała na ten cel 268 
tys. zł. W projekcie uczestniczy w sumie 
350 uczniów RCEZ kształcących się w 
technikum i w zasadniczej szkole zawo-
dowej oraz 30 nauczycieli przedmiotów 
zawodowych. Jego głównym założeniem 
zaś jest podniesienie jakości i atrakcyjno-
ści procesu kształcenia oraz niwelowanie 
różnic edukacyjnych i społecznych mię-
dzy młodzieżą z różnych środowisk.

A.W.

(TARNOGRÓD) Do 30 kwietnia powinna być dokończona budowa kom-
pleksu boisk sportowych w ramach Programu „Moje Boisko - Orlik 2012”. 
Obiekt ma powstać w miejscowości Różaniec Pierwszy. Prace będą polegały 
na ułożeniu sztucznej nawierzchni, zainstalowaniu oświetlenia na ośmiu 
masztach oraz przystosowaniu pomieszczeń socjalnych na potrzeby użyt-
kowników obiektu, tj. doprowadzeniu wody, elektryczności oraz wykonaniu 
przyłącza kanalizacyjnego.

A.W.

Unijny projekt

(BIŁGORAJ) Rozpoczęła się procedura przekwalifi kowania kilku ulic w mieście 
z powiatowych na miejskie. Zarząd Powiatu Biłgorajskiego pozytywnie zaopinio-
wał tę propozycję. Chodzi o przekazanie samorządowi miejskiemu ulic: Cichej, 
Gen. Maczka, M. Konopnickiej, Wiejskiej i Poniatowskiego o łącznej długości 
3 km 145 mb. Przekształcenie dojdzie do skutku, jeżeli Rady Miasta i Powiatu 
podejmą stosowne uchwały. Jeżeli uchwały podjęte będą jeszcze w tym roku, 
wówczas ulice z powiatowych mogą stać się miejskimi od 1 stycznia 2010 roku. 

M.S.

Odwierty znajdują się w obrębie 
jednego punktu zbioru gazu Łukowa, 
który jest częścią kopalni Tarnogród. 
Zagospodarowanie odwiertów polega 
na wybudowaniu instalacji przy-
odwiertowej oraz połączeniu odwier-
tów gazociągiem z punktem odbioru 
gazu. Gaz, zanim trafi  do punktu od-
bioru, jest osuszany i przystosowywa-
ny do transportu i sprzedaży. Z punk-
tu trafi a do gazociągów przesyłowych.

– Oczywiście wszystkie koszty 
związane z zagospodarowywaniem 
odwiertów ponosi PGNiG SA. Koszt 
tej inwestycji wyniesie około 18,5 mln 

zł. Włączenie do eksploatacji wszyst-
kich odwiertów planowane jest w II 
półroczu 2009 roku – informuje Ka-
tarzyna Kędracka z biura prasowego 
PGNiG SA.

Podniesie to zdolność wydobywczą 
złoża z 6,8 mln m3 gazu w roku 2008 
do około 45 mln m3 w roku 2010. W 
kolejnych latach wydobycie będzie 
się obniżało zgodnie z naturalnym 
spadkiem, wynoszącym średnio oko-
ło 10% rocznie. Zasoby wydobywalne 
złoża w Łukowej na dzień 1 stycznia 
2009 wynoszą 416 mln m3.

M.S.

ŁUKOWA | Gmina na złożach naturalnych

Wiercą po gaz
Na terenie gminy Łukowa przeprowadzane jest zagospodarowanie 
czterech nowych odwiertów złoża gazu. Wszystkie połączone będą z 
infrastrukturą odwiertu w Księżpolu.

Gmina dokończy…

Z powiatowych na miejskie
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(POWIAT) Zarząd Dróg Powia-
towych przeprowadził przetargi 
w celu wyłonienia wykonawców 
robót cząstkowych nawierzchni na 
drogach powiatowych. Przetargi 
przeprowadzono na zadania obej-
mujące sieci drogowe wg podziału 
na obwody drogowe. Każdy obwód 
zarządza siecią obejmującą ok. 200 
km dróg. W obwodzie drogowym 
Biłgoraj wykonawcą remontów 
cząstkowych będzie Przedsiębior-
stwo Robót Drogowo-Mostowych z 
Tomaszowa Lubelskiego. Ich oferta 
wynosiła 246 437 (najdroższa oferta 
wynosiła 349  700 zł). W obwodzie 

drogowym Tarnogród również naj-
korzystniejszą cenowo ofertę złożyło 
przedsiębiorstwo z Tomaszowa. Ich 
propozycja to 171  284 (najwyższa 
cenowo oferta przekraczała tę kwotę 
o 130  787 zł). W trzecim obwodzie 
drogowym w Teodorówce k. Goraja 
wybrano ofertę Przedsiębiorstwa 
Robót Drogowych z Zamościa, któ-
ra opiewała na kwotę 194 053 zł (o 
50 410 zł była niższa od najwyższej 
oferty). W wyniku wyboru najniż-
szych ofert ZDP mógł zaoszczędzić 
284 460 zł.

M.S.

Zaplanowali remonty

W tym zakresie nadal obowiązuje 
rozporządzenie porządkowe Nr1 
Wojewody Lubelskiego z dnia 29 
stycznia 2006 r. zobowiązujące wła-
ścicieli i zarządców obiektów budow-
lanych do usuwania nadmiaru śniegu 
i lodu, zalegającego na obiektach 
budowlanych. Za nadmiar śniegu lub 
lodu uznawana jest sytuacja, w której 
pokrywa śniegu lub lodu stanowi za-
grożenie dla życia lub zdrowia, mie-
nia albo bezpieczeństwa publicznego. 
Taki obowiązek nie obciąża najemcy 
lokalu znajdującego się w budynku. 
Natomiast zarządcą będzie każdy 
podmiot, o którym mowa w ustawie 
o gospodarce nieruchomościami. 
Zazwyczaj dotyczy to jednostek bu-
dżetowych i zakładów budżetowych.

Obiekty budowlane powinny być, 
w czasie ich użytkowania, poddawane 
przez właściciela lub zarządcę okreso-
wej kontroli (co najmniej raz w roku), 
polegającej na sprawdzeniu stanu 
technicznego: elementów budynku, 
budowli i instalacji narażonych na 
szkodliwe wpływy atmosferyczne i 
niszczące działania czynników wy-
stępujących podczas użytkowania 
obiektu, instalacji i urządzeń służących 
ochronie środowiska, instalacji gazo-
wych oraz przewodów kominowych 
(dymowych, spalinowych i wentylacyj-
nych); kontroli okresowej, (co najmniej 
raz na 5 lat), polegającej na sprawdze-
niu stanu technicznego i przydatności 
do użytkowania obiektu budowlanego, 
estetyki obiektu budowlanego oraz 

jego otoczenia oraz badanie instalacji 
elektrycznej i piorunochronnej.

Kontroli okresowej (co najmniej 
dwa razy w roku), w terminach do 31 
maja oraz do 30 listopada, polegającej 
na sprawdzeniu stanu technicznego 
obiektu, podlegają budynki o po-
wierzchni zabudowy przekraczającej 
2  000 m2 oraz inne obiekty o po-
wierzchni dachu przekraczającej 1000 
m2.

Kontrolę stanu technicznego 
przewodów kominowych powinny 
przeprowadzać osoby posiadające 
kwalifi kacje mistrza w rzemiośle ko-
miniarskim bądź osoby posiadające 
uprawnienia budowlane w odpo-
wiedniej specjalności, natomiast w 
odniesieniu do kominów przemy-

słowych, kominów wolno stojących 
oraz kominów lub przewodów ko-
minowych, w których ciąg komino-
wy jest wymuszony pracą urządzeń 
mechanicznych – wyłącznie osoby 
posiadające uprawnienia budowlane 
o odpowiedniej specjalności.

Kontrolę stanu technicznego 
instalacji elektrycznych, pioruno-
chronnych i gazowych powinny 
przeprowadzać osoby posiadające 
kwalifi kacje wymagane przy wyko-
nywaniu dozoru nad eksploatacją 
urządzeń, instalacji oraz sieci ener-
getycznych i gazowych.

Na właścicielach, zarządcach i 
użytkownikach obiektów budowla-
nych spoczywa obowiązek usunięcia, 
w czasie lub bezpośrednio po prze-

prowadzonej kontroli, stwierdzonych 
uszkodzeń. Obowiązek ten powinien 
być potwierdzony w protokole z kon-
troli obiektu budowlanego, a osoba 
dokonująca kontroli obowiązana jest 
przesłać kopię tego protokołu do or-
ganu nadzoru budowlanego.

Jednocześnie należy wskazać, że 
kto nie zapewnia wykonania okre-
sowej kontroli, podlega karze grzyw-
ny, a kto niewłaściwie utrzymuje i 
użytkuje obiekt budowlany lub nie 
zapewnia bezpieczeństwa użytko-
wania obiektu budowlanego, pod-
lega grzywnie, karze ograniczenia 
wolności albo pozbawienia wolności 
do roku (art.91 a ustawy- Prawo bu-
dowlane)

PINB

POWIAT | Obowiązki właściciela i zarządcy obiektu budowlanego

Utrzymanie obiektów budowlanych
Zgodnie z nowelizacją przepisów ustawy prawo budowlane właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest zobowiązany do zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu 
budowlanego w razie wystąpienia zdarzeń, które mogą spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska: wyładowania atmosferyczne, 
wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, osuwiska ziemi, pożary lub powodzie.

(TERESZPOL) Gmina Tereszpol 
zaplanowała wydatki inwestycyjne 
w 2009 roku. Wśród najważniej-
szych zadań znalazła się budowa 
połączeń komunikacyjnych z ist-
niejącą siecią dróg publicznych w 
miejscowości Tereszpol-Zaorenda 
(ulice Kolejowa, Leśna i Piaskowa). 
Koszt inwestycji to 800 tys. zł, z 
czego połowę zadania sfi nansuje 
gmina, a resztę samorząd planuje 
pozyskać z budżetu państwa. 
Drugim istotnym zadaniem będzie 
budowa drogi gminnej w Teresz-
polu Zygmuntach. Na to zadanie 
środki własne w wysokości 60 tys. 
zł przekaże gmina. Drugie tyle 

zaplanowano uzyskać z budżetu 
państwa. Samorząd zaplanował 
też budowę chodnika w miejsco-
wości Tereszpol Zygmunty za 100 
tys. zł. Budowa budynku socjalne-
go na stadionie w miejscowości 
Tereszpol Zaorenda kosztować ma 
20 tys. zł, a modernizacja budynku 
po byłym GS około 100 tys. zł. W 
roku bieżącym zaplanowano też 
zakup samochodu asenizacyjnego 
dla Zakładu Gospodarki Komunal-
nej w Tereszpolu Zaorendzie. Na 
ten cel gmina planuje zaciągnąć 
pożyczkę w WFOŚiGW w Lublinie 
w wysokości 100 tys. zł.

OPRAC. A.W.

(ŁUKOWA) W roku bieżącym Gmina Łukowa planuje zająć się budową sieci 
kanalizacji sanitarnej w Chmielku I i Chmielku II. Gmina planuje złożenie 
wniosku o dofi nansowanie tego zadania w wysokości 75 % kosztów inwestycji 
do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Zadanie realizowane będzie w 
cyklu 2 – 3 letnim. W 2009 roku przewidziano wykonanie I – go etapu (od 
skrzyżowania w kierunku Łukowej). Jego koszt wg kosztorysu inwestorskiego 
wynosi 2 600 000 zł. W roku 2009 na realizację inwestycji planuje się kwotę 
650 000 zł w tym: środki z WFOŚiGW 600 000 zł i środki z budżetu gminy - 
50 000 zł.

ZBR. M.SZEWCZUK

(ŁUKOWA) Samorząd Łukowej 
planuje zakończyć przebudowę 
drogi gminnej Łukowa – Kolonia. 
Chodzi o wykonanie ostatniego 
etapu drogi o długości 381 mb. 
Łączna długość drogi po zrealizo-
waniu tego etapu wyniesie 1  683 
mb. Przewidywany koszt odcinka 
modernizowanego w roku bie-
żącym to kwota 200  000 zł. Na to 
zadanie zapisano w budżecie środki 
w kwocie 170 000 zł. Resztę planu-
je się pozyskać z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Gruntów Rol-
nych.

M.SZEWCZUK

Poprawią drogę

Wyremontują ośrodek zdrowia
(ŁUKOWA) Wśród planów inwestycyj-
nych Gminy Łukowa na 2009 r. znalazł 
się remont ośrodka zdrowia w Łukowej. 
W roku 2008 wykonany został I etap 
prac: nowy dach łącznie z więźbą dacho-
wą, ocieplenie stropu, dodatkowe wejście 
do budynku z podnośnikiem i sanitaria-
tem dla osób niepełnosprawnych. W 
roku bieżącym przewidziano wykona-
nie chodnika do wejścia głównego oraz 
do wejścia dla osób niepełnosprawnych, 

wymianę kotłowni węglowej na olejową 
oraz instalacji centralnego ogrzewania 
i wykonanie elewacji zewnętrznej oraz 
ocieplenie budynku. Koszt tych prac wg 
kosztorysu to kwota 380 000 zł. Gmina 
planuje pozyskanie środków w formie 
pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w kwocie 250 000 zł. Pozostała 
kwota, w wysokości 130 000 zł to środki 
własne gminy.         M.S.

Będzie kanalizacja

Co w budżecie piszczy…

Żaden z trzech wniosków o dofi -
nansowanie z RPO na budowę dróg 
w powiecie biłgorajskim nie został 
zakwalifi kowany na listę podstawo-
wą. Tak postanowiła komisja oceny 
projektów działająca przy Urzędzie 
Marszałkowskim Województwa 
Lubelskiego jesienią ubiegłego roku. 
Starostwo Powiatowe postanowiło 
odwołać się od decyzji dotyczącej 
budowy drogi Księżpol –Chmielek 
(komisja zakwalifi kowała ten wnio-
sek na 9 miejscu listy podstawowej). 
Wojewoda Lubelski uznał protest.

Pod koniec lutego tego roku 
komisja konkursowa zebrała się po-

nownie. Protest uznano. To znaczy, 
że projekt z powiatu biłgorajskiego 
otrzymał liczbę punktów odpowia-
dającą drugiemu miejscu na liście 
podstawowej. Mimo to, umieszczony 
został na pierwszym miejscu listy 
rezerwowej. Przypomnijmy, że do-
fi nansowanie już zostało przyznane 
innym projektom sklasyfi kowanym 
na trzech pierwszych miejscach, któ-
re znalazły się na liście podstawowej.

- W dniu 3 marca Zarząd Woje-
wództwa Lubelskiego podjął decyzję 
o zaproponowaniu władzom po-
wiatu Biłgorajskiego prawie 2,5 mln 
zł na tę inwestycję – informowała 

Adrianna Iwan z biura prasowego 
Urzędu Marszałkowskiego Woje-
wództwa Lubelskiego.

Starosta Biłgorajski nie chciał ko-
mentować tych informacji:

- Na ten temat wypowiem się, 
jeżeli będę miał na biurku pisemną 
decyzję Zarządu Województwa – 
podkreślił Marek Onyszkiewicz.

Przypomnijmy: Pierwszy etap od 
drogi wojewódzkiej w pobliżu miejsco-
wości Księżpol do Chmielka włącznie, 
kosztować ma 16 mln 816 tys. zł. Jego 
realizację, po otrzymaniu środków z 
RPO, przewidziano w 2009 r. 

M.S.

POWIAT | Znak zapytania obok planów budowy drogi Księżpol - Chmielek

2,5 mln zamiast 15 mln?
Zarząd Województwa Lubelskiego zadecydował, że zaproponuje władzom powiatu biłgorajskiego 2,5 mln 
zł w zamian za prawie 15 mln zł na inwestycję drogową. A zaczęło się jeszcze w roku ubiegłym.
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Zakład Ceramiki Budowlanej Mar-
kowicze SA, położony na terenie złoża 
iłów krakowieckich wykorzystywa-
nych od wielu wieków do wytwarzania 
czerwonych cegieł, jest największym 
zakładem gminy Księżpol i jednym z 
największych w powiecie biłgorajskim.

Rok 2007 w budownictwie to total-
ny brak materiałów budowlanych na 
rynku Polskim i fabryki produkujące 
na 110% możliwości. Również na lo-
kalnym, biłgorajskim, rynku brako-
wało cegieł i pustaków, stąd decyzja 
Zarządu spółki o inwestycji mającej 
na celu zwiększenie mocy produkcyj-
nych. 

Podjęte działania inwestycyjne były 
największe w historii fi rmy. Spowodo-
wały konieczność wygaszenia pieca 
tunelowego i wystudzenia suszarni. 
Główne zadania to: skrócenie czasu 
suszenia półproduktów, przyspieszenie 
wypalania i pełne zautomatyzowanie 
pakowania wyrobów. Od połowy li-
stopada 2008 do końca stycznia 2009 r. 
hale produkcyjne zakładu tętniły 
nietypowym życiem. Poszły w ruch 
nożyce i przecinaki – demontaż niepo-
trzebnych urządzeń i instalacji, a potem 
budowanie, instalowanie, spawanie, 
ciągnięcie okablowania, montaż szaf 
sterowniczych, „spinanie” instalacji, 

uruchamianie automatyki, malowanie 
i konserwacja starych urządzeń. Nowe 
urządzenia, wyposażenie i elektronika 
zostały przygotowane i zwiezione z 
fi rmy SABO – głównego wykonawcy 
inwestycji. Przez grudzień i styczeń, od 
rana do późnego wieczora, pracowały 
zespoły ludzi pod nadzorem specjali-
stów z Grecji, Włoch i Czech. Pracow-
nicy ZCB Markowicze: elektrycy, au-
tomatycy, mechanicy, obsługa maszyn, 
czynnie i na wielu frontach uczestni-
czyli w robotach. Służyli swoją wiedzą 
i doświadczeniem praktycznym, a jed-
nocześnie uczyli się nowości na swoich 
stanowiskach. Ogromny i nie do prze-

cenienia udział w skutecznym przepro-
wadzeniu fi rmy przez inwestycję ma 
szef produkcji Jerzy Piotrowski. - Pod 
koniec lutego produkcja ruszyła i jest 
doskonałej jakości. Dochodzimy do za-
planowanych, optymalnych zdolności 
produkcyjnych – jest się z czego cieszyć 
– podkreśla prezes Tadeusz Kuna.

Podsumowanie inwestycji nastąpi 
9 marca 2009 r. Gośćmi spółki będą: 
Minister Skarbu Aleksander Grad, 

Wojewoda Lubelski Genowefa To-
karska, Biskup Mariusz Leszczyński, 
Starosta Biłgorajski Marek Onyszkie-
wicz, Wójt Gminy Księżpol Lech Rę-
bacz, władze gminy i powiatu, dziekan 
i proboszcz parafi i i inni przyjaciele 
zakładu. Dyrektor SABO Dimitris Ki-
liaris uroczyście odda do ruchu linię 
produkcyjną po modernizacji.

ZBR. M.S.
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freelancing graphic designer

marek szymański

kreujemy marki

fabrykujemy strony

konstruujemy znaki

wyrabiamy prestiż

kształtujemy reklamy

budujemy wizerunek

dekorujemy w kolory

R E K L A M A

Próbne 
uruchomienie 
automatyki 
urządzenia 
do pakowania 
produktów.

W roku bieżącym kontynuowane będą prace 
przygotowawcze dla zadania pn. Rozbudowa 
drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin-Wysokie-
Biłgoraj-Sieniawa-Przeworsk-Kańczuga-
Dynów-Grabownica Starzeńska na odcinku 
Frampol-Biłgoraj o długości 13,060 km.

W 2008 r. zlecona została dokumentacja 
techniczna na rozbudowę tego odcinka o war-
tości 717  200 zł. W tym roku przeznaczono 
środki w kwocie 245  000 zł na sporządzenie 

materiałów do wniosku o wydanie decyzji o 
zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. 
Zadanie planowane jest do realizacji w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Lubelskiego na lata 2007-2013.

W planach jest też kontynuacja prac przy-
gotowawczych do rozbudowy drogi nr 835 
o dł. 27 km (odc. Wysokie-Frampol), która 
przewidziana jest do realizacji ze środków 
własnych budżetu województwa. W 2008 r. 
zlecona została dokumentacja techniczna na 
rozbudowę tego odcinka o wartości 1 482 800 
zł. W 2009 r. przeznaczono środki w kwocie 
505 300 zł na sporządzenie materiałów do 
wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na 
realizację inwestycji drogowej.

W roku bieżącym modernizowana będzie 
droga na odcinku Boży Dar-Giełczew o długości 
4,600 km. Na to zadanie przewidziano 1 060 000 
zł. ZDW już rozpoczął procedury przetargowe 
w celu wyłonienia wykonawcy zadania. Inwesty-
cja powinna być wykonana do końca lipca.

M.SZEWCZUK

POWIAT | Trwają przygotowania do modernizacji trasy Lublin - Biłgoraj

835 do poprawki
Jedna z ważniejszych dróg powiatu biłgorajskiego jeszcze musi poczekać na remont. W 
roku 2009 Zarząd Dróg Wojewódzkich będzie opracowywał dokumenty niezbędne do 
rozpoczęcia modernizacji w kolejnych latach.

Droga nr 835 znalazła się na liście 
podstawowej w indykatywnym 
wykazie indywidualnych projektów 
kluczowych w ramach RPO WL 2007-
2013 dla województwa lubelskiego. 
Zgodnie z nim orientacyjny koszt 
całkowity poprawy tej trasy to ponad 
62 mln zł z czego ponad 43 mln to 
poziom dofi nansowania. Przewidywa-
ny termin realizacji 2010-2013. 

ZCB Markowicze bezpłatnie przekazały potrzebującym samochody pełne pusta-
ków, które pochodzą z próby przemysłowej („próba” z nazwy bo wszystkie parametry 
jakościowe tej partii wyrobów są bardzo dobre). Zarząd spółki postanowił wspomóc 
darowizną budowy: Parafi i Prawosławnej p.w. Św. Jerzego w Biłgoraju na budowę 
świątyni, Fundacji na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Potrzebujących Pomocy 
Otwórzmy Swoje Serca w Zamościu na rozbudowę Warsztatu Terapii Zajęciowej w 
Biszczy, Międzynarodowego Stowarzyszenia Dzieci i Młodzieży „Uśmiech Życia” w 
Jarczowie na remont oraz rozbudowę obiektu w Wierszczycy, Samodzielnego Publicz-
nego Sanatorium Rehabilitacyjnego dla Dzieci im. Janusza Korczaka w Krasnobrodzie 
na rozbudowę i nadbudowę istniejącego budynku sanatorium, Katolickiego Liceum 
Ogólnokształcącego w Biłgoraju na rozbudowę budynku szkoły, Parafi i Wniebo-
wzięcia NMP w Biłgoraju na budowę pomnika – Kościoła Wdzięczności Sługi Bożego 
Jana Pawła II, Starosty Biłgorajskiego na rozbudowę Domu Pomocy Społecznej w 
Teodorówce, Ochotniczej Straży Pożarnej w Majdanie na budowę Domu Ludowego w 
Majdanie Starym.

MARKOWICZE | Zakład Ceramiki Budowlanej zakończył prace inwestycyjne

Cegły bez konkurencji
Jeszcze w 2007 roku ZCB Markowicze podjął decyzję o rozpoczęciu inwestycji mającej na celu zwiększenie 
mocy produkcyjnych. Dziś jest to nowoczesna, w pełni zautomatyzowana fabryka wysokiej jakości 
ceramiki budowlanej.

Przygotowanie stropu pieca pod nowe instalacje.
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Zima to okres przygotowawczy 
dla piłkarzy, którzy przygotowują się 
do wiosennej rundy rozgrywek. Tre-
ningi zazwyczaj odbywają się na hali, 
a piłkarze szlifują formę na parkiecie. 
Pierwszym sprawdzianem formy są 
Mistrzostwa Okręgu Zamojskiego w 
Halowej Piłce Nożnej Seniorów. 

W pierwszej fazie tych rozgrywek 
drużyny z powiatu biłgorajskiego ry-
walizowały o Puchar Starosty Biłgo-
rajskiego w Księżpolu. Ponieważ do 
turnieju zgłosiło się 16 drużyn, naj-
pierw przeprowadzono eliminacje w 
dwóch ośmiozespołowych grupach, 
z których cztery najlepsze w grupie 
awansowały do turnieju fi nałowego.

Turniej fi nałowy rozegrany został 
8 lutego w hali Zespołu Szkół w 
Księżpolu. Rywalizacja przebiegała 
w dwóch grupach, gdzie grano syste-
mem „każdy z każdym”. 

Grupę „A” wygrała Aleksandria, 
która pokonała Tanew Majdan Stary 
4:1, Relax Księżpol 2:1 i zremisowała z 
Olimpiakosem 1:1. Do półfi nału awan-
sował również Olimpiakos wygrywając 
z Relaxem 2:1 i remisując z Tanwią 0:0.

W grupie „B” najlepszą okazała się 
Victoria I (1:1 z Victorią II, 2:0 z Pia-
stem, 5:2 z Włókniarzem). Awanso-
wał także Piast (2:0 z Włókniarzem, 
3:1 z Victorią II).

W półfi nale Aleksandria pokonała 

Piasta Babice 2:0, a Olimpiakos, po re-
misie 0:0 w regulaminowym czasie, w 
karnych okazał się lepszy od Victorii I. 

W fi nale powtórka z eliminacji, 
znów 1:1 Aleksandrii z Olimpiako-
sem. W rzutach karnych lepsi byli 
piłkarze z Aleksandrowa, do których 
powędrował puchar.

Obydwie drużyny awansowały 
do turnieju fi nałowego Mistrzostw 
Okręgu Zamojskiego, który odbył się 
22 lutego w hali ZSBiO w Biłgoraju. 
Oprócz nich do rywalizacji przy-
stąpili mistrzowie i wicemistrzowie 
z powiatu hrubieszowskiego (Unia 
Hrubieszów i Kryształ Werbkowice), 
powiatu tomaszowskiego (Spartakus 

Szarowola i Tomasovia – juniorzy), 
powiatu zamojskiego ( AMSPN Het-
man Zamość i Ostoja Skierbieszów).

Drużyny podzielono na dwie gru-
py, które rozgrywały mecze między 
sobą 2x10 minut. Bardzo dobrze 
poradzili sobie w fazie grupowej 
piłkarze Olimpiakosu, którzy zanoto-
wali komplet zwycięstw (5:2 z Unią, z 
Tomasovią 6:0, 2:1 z AMSPN). Gorzej 
natomiast spisali się zawodnicy Alek-
sandrii. Po porażce 0:1 z Ostoją i 2:6 
ze Spartakusem, remisie 1:1 z Krysz-
tałem zajęli ostatnie miejsce w grupie. 

W półfi nale Olimpiakos 2:0 wy-
grał z Kryształem, a Spartakus nie 
bez problemów pokonał 3:2 mło-
dzież z AMSPN.

Finał nie należał do wielkich wi-
dowisk. Obydwie drużyny nie kwa-
piły się do otwartej gry licząc na błąd 
przeciwnika. Takowy przydarzył się 
piłkarzom z Tarnogrodu, co skrzętnie 
wykorzystali trzecioligowcy. Olim-
piakos miał jeszcze kilka sytuacji na 
zmianę wyniku, ale ich nie wykorzy-
stał i puchar pojechał do Szarowoli.

PEPE

Mistrzostwa Okręgu Zamojskiego w Halowej Piłce Nożnej

Olimpiakos dwa razy drugi
Piłkarze Olimpiakosu Tarnogród dwukrotnie otarli się o pierwsze miejsce w halowych rozgrywkach. 
Najpierw w fi nale powiatowym przegrali w rzutach karnych z Aleksandrią, a następnie w fi nale 
okręgowym nieznacznie ulegli Spartakusowi Szarowola.

Finaliści turnieju w Księżpolu, drużyny Aleksandrii i 
Olimpiakosu

Ze względu na ilość drużyn, która 
zgłosiła się do mistrzostw, zawody 
rozgrywano w trzech halach (ZSBiO, 
ZSL, Medyk). Drużyny podzielono na 
cztery grupy eliminacyjne, w których 
rywalizowano systemem „każdy z 
każdym”. W grupie „A” zmagania bez 
porażki zakończył zespół z Kraśnika. 
Leśnicy z Tomaszowa byli najlepsi w 
gr. „B”. Zespół z Krasnegostawu nie 
miał sobie równych w gr. „C”. A grupę 
„D” bez straty seta wygrali gospodarze 
z Biłgoraja.

W półfi nałach Krasnystaw pokonał 
Kraśnik 2:1, a Józefów ograł 2:1 Rud-
nik. Finał godny mistrzów. Po zacię-
tym spotkaniu lepsi okazali się leśnicy 

z Józefowa, wygrywając 2:1 i tym sa-
mym zdobywając Puchar ufundowany 
przez Dyrektora RDLP w Lublinie. 

Drużyna z Józefowa wystąpiła w 
składzie: Adam Kraczek, Jan Haczy-
kowski, Wiesław Wiechowski, Marek 
Olszewski, Kazimierz Oleszek, Mar-
cin Adamowicz, Piotr Wlizło, Antoni 
Pytlak. 

Tradycyjnie wybrano najlepszych 
zawodników turnieju. Najlepszym roz-
grywającym został Marek Słotwiński 
(Tomaszów), najlepszym atakującym 
został Przemysław Skrajnowski (Kra-
snystaw). Najlepiej w obronie radził 
sobie Marcin Adamowicz (Józefów), 
zaś za najwszechstronniejszego za-

wodnika uznano Marcina Kołbuca 
(Kraśnik).

Klasyfi kacja końcowa mistrzostw:
1. Józefów, 2. Krasnystaw, 3. Kraśnik, 

4. Rudnik, 5. Biłgoraj I, 6. Chełm, 7. To-
maszów, 8. Rozwadów, 9-12 Włodawa, 
Nowa Dęba, Parczew, Lubartów, 13-16 
Puławy, BULiGL, Janów Lubelski, So-
bibór, 17. Biłgoraj II.

Organizatorami imprezy byli: 
Zespół Szkół Leśnych w Biłgoraju, 
Nadleśnictwo Biłgoraj, Uczniowski 
Klub Sportowy „Leśnik”. Honorowy 
patronat nad imprezą objął Dyrektor 
Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwo-
wych w Lublinie mgr inż. Jan Kraczek.

IZA

Pomimo męczącej ponad cztero-
godzinnej podróży chłopcy skoncen-
trowani przystąpili do mistrzowskiej 
batalii. W pierwszym meczu trafi li na 
gospodarzy turnieju – LO Terespol. 
W tym meczu posiadali przewagę 
optyczną udokumentowaną bramką 
Tomasza Blicharza. Jednak minutę 
przed końcem gospodarze wyrównali. 
W następnym meczu zespół z ZSBiO 
4:0 pokonał „górników” z Łęcznej. W 
fi nale z faworyzowanym ZS Lublin do 
przerwy prowadzenie 1:0, ale po prze-
rwie faworyci dopięli swego i strzelili 
dwa gole.

Podopieczni Ireneusza Zarczuka 
wystąpili w następującym składzie: 
Grzegorz Wlizło, Szymon Tatara, 

Tomasz Blicharz, Marek Myszka, Ar-
kadiusz Kusiak, Bartłomiej Krzysz-
kowski, Arkadiusz Kwiatkowski, 
Bartłomiej Seń i Dawid Karpik.

PELE

Halowa piłka nożna w ramach Licealiady

Wielki sukces piłkarzy ZSBiO
Nie lada wyczynu dokonali młodzi piłkarze z Zespołu Szkół 
Budowlanych i Ogólnokształcących w Biłgoraju zajmując drugie miejsce 
w fi nale Wojewódzkim Licealiady w halowej piłce nożnej w Terespolu.

Na zdjęciu „srebrna 
drużyna” ZSBiO w pełnym 
składzie

Mistrzostwa Nadleśnictw w Piłce Siatkowej

Leśnicy rywalizowali w Biłgoraju
Siedemnaście zespołów rywalizowało w VIII Mistrzostwach Nadleśnictw w Piłce Siatkowej o Puchar 
Dyrektora RDLP w Lublinie, które odbyły się w dniach 13/14 lutego w Biłgoraju. W mistrzostwach 
zwyciężył zespół z Nadleśnictwa Józefów, który w fi nale pokonał leśników z Krasnegostawu.

Najpierw siatkarki Szóstki rywa-
lizowały w fi nałach Mistrzostw Wo-
jewództwa, które rozgrywane były w 
Tomaszowie. Dwie najlepsze drużyny 
mistrzostw uzyskiwały awans do tur-
nieju ćwierćfi nałowego w Białymsto-
ku. Najpierw Szóstka pokonała swą 
imienniczkę z Białej Podlaski 3:2, a 
w następnym meczu uległa później-
szemu triumfatorowi, zespołowi TPS 
Lublin 1:3. W meczu o wszystko biłgo-
rajanki stanęły na wysokości zadania i 

pokonały gospodynie – Tomasovię 3:2.
Wyjazdu do Białegostoku zawod-

niczki Szóstki nie będą mile wspomi-
nać. Chociaż wygrana w pierwszym 
meczu z ZSR BTPS Białystok 3:0 na-
pawała optymizmem, to jednak słaba 
postawa w dwóch kolejnych meczach 
rozwiała wszelkie nadzieje na koń-
cowy sukces. Porażki 0:3 ze Zrywem 
Iława i 1:3 z MOS Warszawa były poże-
gnaniem z tą edycją Mistrzostw Polski.

IZA

Ćwierćfi nały Mistrzostw Polski Juniorek w Siatkówce

Koniec marzeń
Juniorki Szóstki Biłgoraj dosyć szczęśliwie awansowały do fazy 
ćwierćfi nałowej MP. Tu jednak nie sprostały zadaniu. Dwie porażki i 
jedna wygrana nie pozwoliły na awans do półfi nałów.

(POTOK GÓRNY) Szesnastu 
chłopców i sześć dziewcząt walczyło 
o miano najlepszego ping pongisty 
gminy Potok Górny. W niedzielę 8 lu-
tego w świetlicy środowiskowej przy 
Gminnym Ośrodku Kultury odbył 
się Otwarty Turniej Tenisa Stołowego 
dla chłopców i dziewcząt. Z drużyny 
chłopców niepokonany okazał się 
Norbert Ryczko, II był Mateusz 
Mazurek a III miejsce zajął Rafał 
Derylak. Wszyscy chłopcy pochodzą 
z Potoka Górnego. Wśród dziewcząt 
najlepsza była Anna Bazan z Potoka 
Górnego, II miejsce zajęła Joanna 
Śniosek z Szyszkowa, a trzecia była 
Natalia Gol, również reprezentu-
jąca Szyszków. Zdobywcy I miejsca 

Zagrali w ping ponga

otrzymali puchary za II i III miejsca 
wręczono upominki.

ZBR. M.SZEWCZUK
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Rozbijamy to wszystko 
mikserem na pulchną masę. 
Wsypujemy do ciasta jabłka 
obrane i pokrojone na plasterki 
grubości około centymetra lub 
w kostkę. Mieszamy to wszyst-
ko. Na patelnię wlewamy olej 
(dość dużo), a gdy się mocno 
rozgrzeje, porcje kładziemy 
łyżką. Upieczone placuszki 
posypujemy cukrem pudrem.
Do ciasta z drobno krojonym 
jabłkiem można wkroić nieduży 
banan, a w sezonie zamiast 
jabłek można dać rabarbar.

Słodkie 
placuszki 
z jabłkami
Składniki:
- 4 jaja,

- 2 płaskie łyżeczki cukru,

- 2 szczypty soli,

- 2 niepełne szklanki mąki,

- 10-12 łyżek śmietany 

    lub   zsiadłego mleka,

- 1 łyżeczka proszku 

  do pieczenia,

- 2 jabłka.

(BIŁGORAJ) Tuż po feriach uczniowie Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej pod opieką nauczycieli 
zorganizowali walentynkową akademię pod hasłem „miłość nigdy nie umiera”. Oprócz części artystycznej, 
którą okrasiły występy szkolnego kabaretu oraz koncert zespołu RCEZ, zorganizowano także pocztę walen-
tynkową. Ofi cjalnie, bądź skrycie można było więc przypomnieć komuś o uczuciach w ich najprzyjemniejszej, 
pozytywnej wersji.

A.W.

Miłość nigdy nie umiera...
Budowlanka zaprasza…
(BIŁGORAJ) Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w 
Biłgoraju zaprasza na Dzień Włókniarza, Metalowca i Gastronoma oraz 
na Dzień Otwarty Szkoły. Spotkanie odbędzie się 20 marca. W progra-
mie przewidziano wiele atrakcji: bogata część artystyczna z pokazami 
mody, licytacja serduszek – dochód na cele charytatywne, wystawy 
prac dyplomowych, zwiedzanie obiektów szkoły dla gimnazjalistów, 
poczęstunek przepysznymi ciasteczkami pieczonymi przez uczniów, 
prezentacja stołu wielkanocnego z tradycyjnymi świątecznymi 
potrawami i dekoracjami.

OPRAC. A.W.

Międzyszkolny Konkurs Matematyczny
(BIŁGORAJ) Nauczyciele matematyki Zespołu Szkół Zawodowych i 
Ogólnokształcących w Biłgoraju zapraszają młodzież szkół ponad-
gimnazjalnych do udziału w VI edycji Międzyszkolnego Konkursu 
Matematycznego, który odbędzie się w ZSZiO w dniu 20 marca o 
godz. 10.  Konkurs przebiegał będzie w dwóch grupach – technikum 
oraz liceum. Do udziału mogą przystąpić po 3 osoby ze szkoły. Trzeba 
przybyć razem z opiekunem.

ZEBR. A.W.

Dzień kobiet
(ŁUKOWA) W niedzielę, 8 marca, od godziny 14 w Gminnym Ośrodku 
Kultury w Łukowej rozpocznie się „Łukowska Babosiada 2009”, czyli 
coroczna impreza poświęcona wszystkim wspaniałym paniom Gminy 
Łukowa. Tegoroczne obchody Święta Pań będą miały wyjątkowy 
charakter. O psychologicznych aspektach wpływających na urodę 
i zdrowie kobiet będzie mówił w formie pogadanki multimedialnej 
znany dr psychologii Ireneusz Siudem z Lublina. W dalszej części 
popołudnia kosmetyczki z salonu kosmetycznego pomogą zgłębić 
paniom w każdym wieku wszelkie tajniki doskonałego makijażu. 
GOK zaprasza wszystkie panie. Nie zabraknie interesujących rozmów, 
ciepłych uśmiechów i miłych słów.

ZBR. M.S.

Przegląd pieśni pasyjnej
(ŁUKOWA) Międzypowiatowy Przegląd Pieśni Pasyjnej, odbędzie się 
22 marca w kościele w Chmielku. Rozpoczęcie o godz. 16. Wezmą w 
nim udział zespoły śpiewacze zbierające najwyższe trofea podczas 
Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu: Zespól 
Śpiewaczy z Łukowej I i np. Zespół Śpiewaczy „Jarzębina” z Kocudzy. 
Swoim śpiewem zachwycą też inne zespoły śpiewacze . Przeglądowi 
towarzyszyć będzie promocja najnowszej płyty CD wydanej przez GOK 
w Łukowej, na której znajduje się 8 pieśni wielkopostnych zaczerpnię-
tych ze skarbnicy kultury Łukowej. Pieśni wykonują panie z Zespołu 
Śpiewaczego z Łukowej I - zdobywczynie 3 Złotych Baszt

ZBR. M.S.

Obcasem po parkiecie

(BIŁGORAJ) Młodzieżowy Dom Kultury w Biłgoraju zaprasza na Ogól-
nopolski Turniej Tańca Towarzyskiego, który odbędzie się 22 marca. 
Organizatorami są MDK oraz Stowarzyszenie Przyjaciół i Klub Tańca 
Towarzyskiego Impuls wraz z Radą Rodziców. Pokazy turniejowe w 
klasach od E do A w 11 kategoriach będą miały miejsce w auli Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących im. ONZ i podzielone będą na 3 bloki. Z 
kupna biletów w cenie 15 zł zwolnione są dzieci do lat 7. Serdecznie 
zapraszamy do udziału w tym wyjątkowym w naszym regionie 
przedsięwzięciu.

A.W.

Kurtyna w górę…
(TARNOGRÓD) W Dniu Kobiet, czyli 8 marca o godz. 18, na deskach 
sali widowiskowej Tarnogrodzkiego Ośrodka Kultury zagości Teatr 
Arka Lwowska. Miłośnicy kultury będą mieli okazję obejrzeć spektakl 
Aleksandra Fredry pt. „Cudzoziemszczyzna” w adaptacji i reżyserii ks. 
Józefa - Jana Dudka i Małgorzaty Hawryluk. Ten amatorski teatr 
powstał w Lubaczowie prawie 20 lat temu, a jego działalność ma na 
celu ocalenie dla przyszłych pokoleń wartości dziedzictwa patriotycz-
nego, kulturowego i duchowego narodu.

A.W.

W trakcie koncertu 
publiczność mogła 

posłuchać piosenek 
miłosnych w wykonaniu 

dziewcząt z chóru Bel 
Canto.

Od króla balu po miłosne wersety

(GORAJ) Tegoroczne ferie w Gminnym Ośrodku Kultury w Goraju były 
skierowane nie tylko do dzieci i młodzieży. Skorzystać z nich mogli również 
dorośli. Oprócz codziennie otwartej świetlicy, warsztatów muzycznych, 
plastycznych, dziennikarskich i gry w tenisa stołowego, GOK organizował 
różnego typu kulturalne przedsięwzięcia. Był m.in. Bal Przebierańców dla 
najmłodszych i Koncert Miłosny. W koncercie wystąpiły dzieci i młodzież z 
Goraja i Frampola. Zaprezentowały się w trzech dziedzinach artystycznych: 
tańcu, muzyce i teatrze. Swój warsztat ćwiczyli pod okiem instruktorów: Mai 
Paczos, Diany Adamskiej i Henryki Widz.
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