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Towarzyski mecz w piłkę nożną 
drużyn, Rad Powiatów Biłgorajskiego 
i Janowskiego

W piątek 20.02.2004 roku wyjechała na 
mecz towarzyski w halowej piłce nożnej do 
Janowa Lubelskiego drużyna radnych Powiatu 
Biłgorajskiego z kapitanem Franciszkiem 
Piętakiem na czele. Była to odpowiedź na 
zaproszenie wystosowane przez Radę Powiatu 
Janowa Lubelskiego a szczególnie Komisji Edukacji 
Kultury Sportu i Turystyki na sąsiedzki mecz. 
W drużynie Janowa grali: starosta, wicestarosta, 
przewodniczący rady komisji, radni, kierownicy 
podległych jednostek. W ocenie Franciszka 
Piętaka stanowili wyrównaną, wytrenowaną, 
z długą ławką rezerwowych drużynę. Graliśmy 
kontynuował Franciszek Piętak po 30 minut 
sześcioma zawodnikami na boisku. Do przerwy 
wygrywaliśmy 6:2 dopiero w drugiej części meczu 
doszło do remisu 10:10. Z pozycji kapitana 
w naszej drużynie chciałbym wyróżnić: Mariana 
Kurzynę za bramkostrzelność zdobył 6 bramek, 
Jana Majewskiego za kondycję i Bogusława Larwę 
naszego bramkarza za skuteczność. Na rewanż do 
Biłgoraja zaprosiliśmy naszych kolegów z Janowa 
11-12 marca 2004. Oczywiście mecz był także 
okazją do wymiany doświadczeń i poglądów 
w sferze samorządowej w szczególności w sposobie 
pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych 
rozmawialiśmy także o szkolnictwie, turystyce, 
efektywnej promocji. Nasz pobyt przebiegał 
w bardzo sympatycznej atmosferze zarówno 
sportowej jak i towarzyskiej.

Przebudowa skrzyżowania 
ul. Długa – Piłsudskiego

Przebudowa skrzyżowania ul.  Długiej 
i Piłsudskiego w Biłgoraju. Wykonano sygnalizację 
świetlną, zmodernizowano nawierzchnię na 
skrzyżowaniu, wykonano nowy odcinek ulicy 
Piłsudskiego. Koszt zadania 459 885 zł w tym: 
powiat 262 231,-, miasto 197 654. Wykonane 
zadanie poprawi warunki miejskiego systemu 
komunikacyjnego w Biłgoraju.

Rada Powiatu kolejną XVII sesję 
II kadencji odbyła 24.02.2004r. 

w Liceum Ogólnokształcącym  im. 
ONZ w Biłgoraju

Na pierwszej w 2004 r. sesji 
Rady Powiatu m.in. uchwa-
lono powiatowy program za-
po bie gania przestępczości 
oraz ochrony bezpieczeństwa 
obywateli i porządku publicz-
nego. Program ten ma na celu 
ograniczenie przestępczości, 
tym samym wzrost poczucia 
bezpieczeństwa mieszkańców 
powiatu bi łgorajskiego, 
oraz poprawy społecznego 
zaufania do Policji i innych 
instytucj i  real izujących 
zadania na rzecz porządku 
i bezpieczeństwa. Na sesji 
p r z y j ę t o  s p r a w o z d a n i e 
z działalności Powiatowego 
Rzecznika Konsumentów, 
z zakresu ochrony praw 
konsumenckich.

Nr 17 Drużyna Rady Powiatu

Nr 18 Skrzyżowanie ulic Piłsudskiego i Długiej

Luty


