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Szanowni Państwo
Przedstawiamy Państwu wydawnictwo przygotowane w 125 rocznicę funkcjonowania Powiatu Biłgorajskiego i w 15 rocznicę jego reaktywacji. Opracowanie przedstawia bogatą historię powiatu począwszy od jego utworzenia (od 1867 roku)
aż po dzień dzisiejszy. Przedstawiamy dorobek wielu pokoleń mieszkańców, jego rozwój i przemiany jakim podlegał na
przestrzeni tych 125 lat.
Ukazujemy heroiczną walkę o niepodległość, zachowanie kultury i dziedzictwa narodowego, a także specyfikę i rozwój gospodarczy. W życiu mieszkańców nie małą rolę odgrywało rzemiosło. Głównie sitarstwo rozsławiło naszą Ziemię
Biłgorajską na terenie całej Europy.
W dużej szczegółowości pokazujemy zmiany jakie zaszły na przestrzeni ostatnich 15 lat w naszych samorządach
i jednostkach powiatu. Chcemy przedstawić efekty pracy i zaangażowania wielu osób, dla których rozwój powiatu był i jest
celem nadrzędnym w ich pracy i życiu.
Zamieszczamy informację na temat składu Rady Powiatu poszczególnych kadencji, a także Zarządów Powiatu
i struktur organizacyjnych Starostwa. Przedstawiamy także niemal wszystkie obszary codziennej działalności: naszą
kulturę, religię, edukację, gospodarkę i rolnictwo.
Powiat podejmował wiele inicjatyw zmierzających do tego, aby zarówno mieszkańcom, jak i podmiotom gospodarczym stworzyć jak najlepsze warunki funkcjonowania. Ciągle podnosimy standard jakości prowadzonych usług.
Zakres zadań jakimi zajmuje się powiat jest bardzo szeroki. Do najważniejszych należą edukacja, ochrona zdrowia,
pomoc społeczna, drogi powiatowe, geodezja, rejestracja pojazdów i wydawanie praw jazdy, a także pozwoleń na
budowę.
Znaczącym wsparciem przy realizacji wielu zadań były i są środki pozyskiwane z zewnątrz, szczególnie fundusze
europejskie. Dzięki tym środkom zrealizowano w powiecie wiele inwestycji w różnych dziedzinach naszego życia.
Powiat Biłgorajski stanowi wspólnotę 14 gmin, w tym 4 miast. Ich sukcesy i osiągnięcia składają się na ogólny
rozwój powiatu i poprawę warunków życia jego mieszkańców.
Przekazując Państwu zbiór informacji chcieliśmy podziękować radnym rady powiatu, dyrektorom, kierownikom,
pracownikom samorządu powiatu oraz wszystkim mieszkańcom za trud, wysiłek i codzienną pracę na rzecz rozwoju
naszego powiatu.
Ziemia Biłgorajska to nasza ziemia, nasza mała ojczyzna. W poczuciu odpowiedzialności za wspólne dziedzictwo
pokoleń, staramy się go pomnażać.
Życzymy przyjemnej lektury.

Starosta Biłgorajski

Przewodniczący Rady Powiatu

Marian Tokarski

Mirosław Późniak
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ERB nawiązuje do historii terytorium wchodzącego w skład Powiatu Biłgorajskiego. Początki powiatu sięgają
okresu po Powstaniu Styczniowym. Pojawił się bowiem na mapie administracyjnej „Priwislanskiego Kraju”
w roku 1867. Jednostki administracyjne powoływane w ciągu XIX wieku, przekreślały często wielowiekowe
podziały administracyjne I Rzeczpospolitej. W Polsce odrodzonej w XX wieku, terytoria powiatów nie odpowiadają już staropolskim tradycjom. Dotyczy to zwłaszcza jednostek samorządu powiatowego, o stosunkowo krótkiej
metryce, jak w przypadku Powiatu Biłgorajskiego. Utworzony on został z terytoriów, które były częściami trzech ziem
przedrozbiorowej Polski. Część zachodnia Powiatu Biłgorajskiego wchodziła w skład ziemi lubelskiej (z ośrodkami miejskimi: Gorajem, Biłgorajem i Frampolem); część wschodnia przed rozbiorami należała do ziemi chełmskiej (z Turobinem
i Józefowem); zaś część południowa znajdowała się w ziemi przemyskiej (Tarnogród).
Powiat Biłgorajski jest tworem XIX-wiecznym, jednak przesłanki do jego powołania tkwią jeszcze w okresie staropolskim. W XVI–XVII w. Biłgoraj stał się ośrodkiem zarządzania włością biłgorajską, rozciągającej się na krańcach ziemi
lubelskiej wzdłuż Łady, należącą do rodziny Gorajskich. Dla umocnienia znaczenia włości biłgorajskiej szczególnie
zasłużyli się: Adam Gorajski, założyciel Biłgoraja (1578) oraz jego syn Zbigniew Gorajski, m.in. „– Zbigniew Gorajski,
cnych Korczaków plemię, Pod Chocimiem z chorągwią swoją skopał ziemię – Przeto sława ich wieczna po Koronie słynie,
i do końca świata na wieki nie zaginie” (cyt. za: J. Markiewicz, R. Szczygieł, W. Śladkowski: Dzieje Biłgoraja. Lublin
1985, s. 28–29).
Projekt herbu powiatu utworzony został w oparciu o nawiązania do symboliki heraldycznej trzech ziem I Rzeczpospolitej, do których należało terytorium Powiatu Biłgorajskiego. Metoda jego kreacji polegała na uszczerbieniu godeł herbu
ziemi chełmskiej – stąd półniedźwiedź, ziemi przemyskiej – półorzeł i zespoleniu ich w jedną figurę heraldyczną, zwieńczoną koroną królewską zaczerpniętą z herbu ziemi lubelskiej i na jego wzór umieszczoną na szyi półniedźwiedzia-półorła.
Również barwy powiatu wywiedzione zostały z odniesieniem do herbu województwa lubelskiego, w skład którego powiat
obecnie wchodzi. Wręby, zaczerpnięte z herbu Korczak, którym pieczętowali się Gorajscy, nawiązują do genezy powiatu,
której upatrywać można w tz. włości biłgorajskiej i do zasług Gorajskich dla regionu. Ta część godła wprowadzona została w związku z oczekiwaniami lokalnej społeczności wyrażonej w opiniach zarządu i radnych powiatu. Wprowadzenie
wrębów do herbu powiatu będzie też, poprzez analogię do herbu miasta Biłgoraj, odnosić się do siedziby powiatu i jego
nazwy. Wprowadzenie znaku dobrze znanego i społecznie akceptowanego wpłynie na jego walory identyfikacyjne. Obecność godła herbu Korczak wprowadzi też znaczące rozróżnienie rysunku herbu Powiatu Biłgorajskiego w stosunku do staropolskiego herbu ziemi liwskiej. Zaproponowany herb, wyrastając z rodzimych tradycji historycznych i heraldycznych,
wydaje się odpowiadać wymogom stawianym poprawnym herbom. Autorem koncepcji herbu jest dr Henryk Seroka z Oddziału Polskiego Towarzystwa Heraldycznego w Lublinie, zaś opracowania graficznego artysta-grafik Dariusz Dessauer
z Instytutu Wychowania Artystycznego UMCS w Lublinie. W projekcie herbu barwę srebrną i złotą zastąpiono białą
i żółtą.
Sztandar powiatu składa się z dwóch płatów o wymiarach 100×100 cm. Na głównej, prawej, stronie sztandaru barwy
srebrnej, powyżej czerwonego majuskulnego napisu POWIAT BIŁGORAJSKI umieszczony jest herb powiatu. Pośrodku
lewego sztandaru barwy złotej umieszczony jest herb Rzeczypospolitej Polskiej. Płaty sztandaru obszyte są czerwonymi
frędzlami. Drzewce sztandaru zwieńczone jest wykonanym z metalu herbem powiatu.
W prawym dolnym rogu głównej oraz w lewym dolnym rogu strony odwrotnej w skos umieszczony jest herb województwa lubelskiego, zaś na stronie głównej, w skraju płata, może być umieszczony motyw dekoracyjny w postaci haftu
biłgorajskiego.
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SZTANDAR PŁAT PRAWY

SZTANDAR PŁAT LEWY
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DZIEJE
POWIATU BIŁGORAJSKIEGO
W LATACH 1867–1975
1867–1914

Na mocy ukazu z 31 grudnia 1866 roku dokonany został nowy podział administracyjny guberni lubelskiej. Z dawnej guberni lubelskiej wydzielono gubernię siedlecką, zaś samą lubelską podzielono na 10 powiatów. Wśród nich znalazł się nowo
utworzony Powiat Biłgorajski, którego obszar wcześniej wchodził w skład Powiatu Zamojskiego.
Najkrótszą charakterystykę powiatu z drugiej połowy XIX wieku zawiera „Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego”. Czytamy tam: „...Rzeka Tanew rozdziela terytorium powiatu biłgorajskiego na dwie połowy: północna, przeważnie lasami pokryta, nisko położona, obfituje w drobne rzeczki o bagnistych wybrzeżach; południowa część przeciwnie,
górzysta i wzniesiona, mało ma lasów i uboga w wody. (...) Tanew nie jest rzeką spławną. (...) Część południowa powiatu
jest więcej zaludniona i lepiej uprawna; wsie, choć rzadkie lecz duże i ludne bardzo, mają często po tysiąc i więcej mieszkańców. Dla braku dróg ani rolnictwo ani przemysł fabryczny ani handel nie mogły tu się pomyślnie rozwinąć. Powiat cały
nie ma całkiem niemal dróg bitych; jedyna droga wodna, San na małej tylko przestrzeni dotyka granic powiatu a kolej Nadwiślańska przechodzi w średniej odległości 10 do 12 mil od granicy powiatu. Jedyną więcej rozwiniętą gałąź przemysłu
stanowi sitarstwo koncentrujące się w mieście Biłgoraju.”
Powiat Biłgorajski graniczył od północy z zamojskim i janowskim, od wschodu z tomaszowskim a od zachodu
i południa z Galicją. Usytuowany w południowo-zachodniej części guberni, zajmował 10,2% jej powierzchni (pod względem wielkości był na 5 miejscu), tj. 30,6 mil. W skład powiatu wchodziły początkowo cztery miasta – Biłgoraj, jako siedziba powiatu, oraz Józefów, Tarnogród i Krzeszów ponadto 13 gmin wiejskich: Aleksandrów, Babice, Biłgoraj, Biszcza,
Huta Krzeszowska, Kocudza, Krzeszów, Księżpol, Lipiny, Łukowa, Majdan Sopocki, Sól, Wola Różaniecka. W krótkim
czasie nastąpiły jednak zmiany. Na skutek postanowień Komitetu Urządzającego w całym Królestwie Polskim większość
miast utraciła prawa miejskie, przez co zostały zdegradowane do rangi osad. W Powiecie Biłgorajskim na skutek tych decyzji prawa miejskie utracił 31.12.1869 roku Krzeszów i Józefów zaś 27.05.1870 roku także Tarnogród. Na mocy tych postanowień Krzeszów przyłączono do gminy o tej samej nazwie, Józefów przyłączono do gminy Aleksandrów, zaś
w Tarnogrodzie wprowadzono samoistny zarząd gminny. W ten sposób w Powiecie Biłgorajskim pozostało jedno miasto,
powiatowe, i 14 gmin wiejskich. Stan ten nie uległ zmianie aż do utworzenia guberni chełmskiej w 1912 roku. Zmieniały
się tylko siedziby gmin: siedzibę gminy wiejskiej Biłgoraj przeniesiono do wsi Puszcza Solska a siedzibę gminy Lipiny
do Potoka Górnego, co pociągnęło za sobą zmianę nazwy. Nie zmieniono natomiast nazwy w przypadku gminy Aleksandrów, choć jej siedzibę przeniesiono do Józefowa, a siedzibę gminy Babice z czasem przeniesiono do Zamchu. Tego typu
zmiany podyktowane były głównie lepszymi warunkami lokalowymi przeznaczonymi na siedzibę urzędu, przenoszono
np. ze względu na brak pomieszczeń na kancelarię i areszt gminny.
Utrata praw miejskich była znacząca w skutkach dla Józefowa, Krzeszowa i Tarnogrodu. Pod względem liczby ludności w 1865 roku Józefów liczył 941 mieszkańców, Krzeszów 1383, natomiast Tarnogród 4652. Biłgoraj w tym czasie
liczył 6005 osób. Z tych trzech miast najwięcej stracił Tarnogród, który miał dobre perspektywy rozwoju. Wprawdzie
liczba ludności, niedostateczne dochody i słaby rozwój gospodarczy powodował, że w istocie miasteczka te traciły na
znaczeniu już wcześniej (w Powiecie Biłgorajskim liczne były wsie mające więcej mieszkańców niż Krzeszów czy Józefów), lecz pozbawienie ich praw miejskich tylko przyspieszyło ich degradację. Co prawda pozostały nadal sublokalnymi
centrami gospodarczymi, gdzie nadal odbywały się targi i jarmarki, ale urzędował w nich już wójt, nie burmistrz, gdyż na
osady rozciągnięto przepisy ukazu z 1864 roku o urządzeniu gmin wiejskich. Organami samorządu gminnego był więc wójt
i ławnicy zatwierdzani przez naczelnika powiatu oraz zebranie gminne.
Na czele powiatu stał naczelnik powiatu, będący szefem administracji i stróżem „wiernopoddaństwa” mieszkańców.
Naczelnik mianowany przez władze zwierzchnie podlegał gubernatorowi i rządowi gubernialnemu, odpowiadał za
całokształt spraw w powiecie, m.in. wykonywał zarządzenia władz zwierzchnich, dbał o bezpieczeństwo, przeprowadzał
kontrole. Naczelnik nie działał samodzielnie, większość decyzji musiała być zatwierdzona przez gubernatora. Nawet tak
drobne, i wydawałoby się, błahe sprawy jak remont 1 wiorsty piaszczystej drogi czy naprawa mebli w biurze powiatu za
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sumę 150 rubli odbywały się za wiedzą i zgodą gubernatora.
Nie było samorządu powiatowego. Naczelnik działał w ramach pięcioosobowego kolegium, któremu przewodniczył,
oprócz niego wchodzili doń dwaj jego pomocnicy, lekarz
powiatowy i inżynier (architekt) powiatowy.
W omawianym okresie miasta, w tym przypadku właściwie przez prawie cały okres sam tylko Biłgoraj, nie miały
samorządu. Burmistrz wraz z ławnikami tworzyli magistrat z mianowania, będący niższym organem rządowym o charakterze pomocniczo-wykonawczym. Miasto, tak jak i gminy, było zależne od naczelnika powiatu. W gestii magistratu były sprawy miar, wag, targów, chociaż bez decyzji
o dniach targowych. Takie sprawy jak budżet, budowle czy
nabywanie gruntu należały do kompetencji naczelnika powiatu czy gubernatora. Naczelnik zajmował się nawet takimi sprawami jak zatrudnianie strażników nocnych
w Biłgoraju. Po powstaniu styczniowym społeczeństwo polskie nie miało udziału w zarządzaniu. Wyjątkiem był samorząd gminny.
W tutejszym powiecie, jak we wszystkich sąsiednich
mieszkała ludność mieszana, głównie Polacy, Rusini
i Żydzi. W roku 1867 zamieszkiwało w powiecie 74 826
osób. Był to w tym czasie jeden z najbardziej zaludnionych
powiatów. W 1897 r., według spisu powszechnego Powiat
Strój biłgorajsko-tarnogrodzki (W:)
Biłgorajski liczył 102401, a w 1913 – 125544 osoby.
B. Kaznowska-Jarecka, strój biłgoPowiat Biłgorajski był zróżnicowany także pod wzglęrajsko-tarnogrodzki, Wrocław 1958
dem religijnym. Zamieszkiwali w nim katolicy, grekokatolicy, prawosławni i Żydzi (wyznanie mojżeszowe). Pomiędzy ludnością różnych wyznań nie było większych zatargów.
W roku 1875 nastąpiła kasata unickiej diecezji chełmskiej, która odtąd stała się oficjalnie prawosławną. Tym samym
wszystkich unitów zaliczono przymusowo do wyznania prawosławnego. Biłgorajski dekanat unicki a potem prawosławny
pokrywał się z granicami powiatu, liczył 17 parafii (w 1874r.). W tym czasie na terenie powiatu działało zaledwie 4 parafie prawosławne – w Tarnogrodzie, Luchowie, Babicach i Potoku Górnym. Obszar powiatu pokrywał się także z obszarem rzymskokatolickiego dekanatu. W jego skład wchodziło 9 parafii: Biłgoraj, Górecko Kościelne, Huta Krzeszowska,
Józefów Ordynacki, Krzeszów, Łukowa, Potok Górny, Puszcza Solska i Tarnogród. Po kasacie w 1864 r. nie istniały w powiecie żadne zakony, kiedy to zlikwidowano klasztory Franciszkanów Konwentualnych w Górecku Kościelnym i Puszczy Solskiej. Na podstawie spisu z 1897 roku wiemy, że pracowało w powiecie 17 księży, jeden przypadał na 3745 dusz.
Dla porównania duchownych prawosławnych było 21 (działało 18 parafii) a 1 kapłan przypadał na 1562 wiernych. Z kolei
Żydzi mieli 4 gminy wyznaniowe żydowskie, tym samym 4 synagogi, 4 rabinów, a jeden przypadał na 2744 osoby.
W 1905 roku kwietniowym ukazem tolerancyjnym (30 IV) pozwolono zamienić religię prawosławną na inne wyznanie chrześcijańskie. Samej unii jednak już nie reaktywowano. „Byli” unici mogli legalnie powrócić do katolicyzmu, ale
tylko w jego rzymskiej formie; nie zwrócono im też ich prawowitej własności w postaci cerkwi oraz ziemi parafialnej.
Warto zauważyć, że na terenie powiatu z 18 działających parafialnych cerkwi prawosławnych, 15 stanowiło wcześniej parafie unickie. Przed likwidacją unii istniało 17 parafii grekokatolickich, ale w tych samych miejscowościach działały i prawosławne – w Tarnogrodzie i Krzeszowie.
Zagrożenie prawosławia, tj. znaczny spadek wiernych, był motywacją do podejmowania przez Dumę sprawy utworzenia nowej guberni chełmskiej, gdzie ludność prawosławna stanowiłaby większość. Od momentu nagłośnienia sprawy
ludność polska występowała przeciwko temu projektowi wysyłając swoje protesty.
6 lipca 1912 roku Duma podjęła uchwałę o utworzeniu guberni chełmskiej, z części guberni siedleckiej i lubelskiej.
W wyniku tego prawie cały Powiat Biłgorajski znalazł się w jej składzie. U podstaw utworzenia guberni legło przekonanie o zagrożeniu prawosławia w wyniku przechodzenia byłych unitów na katolicyzm po ukazie z 1905 roku. Gubernia ta
została wydzielona z generał-gubernatorstwa warszawskiego ale wchodziła nadal w skład Królestwa Polskiego. W wyniku
tego przekształcenia, dokonanego ze względu na rzekomą przewagę ludności ruskiej nad polską oraz polonizacji elementu
ruskiego, Powiat Biłgorajski umniejszony został o kilka gmin uznanych za zamieszkałe w większości przez Polaków
(Aleksandrów i Kocudzę) oraz części gmin (Huta Krzeszowska, Łukowa, Majdan Sopocki, Puszcza Solska i Sól
przyłączono je do powiatu janowskiego). Natomiast pozostała część wraz z Biłgorajem weszła w skład Chełmszczyzny.
Było to o tyle niesprawiedliwe, że w powiecie tylko w trzech gminach – Biszczy, Babicach i Księżpolu ludność pra-
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Sitarz biłgorajski (W:) J.M. Bazewicz.
Atlas geograﬁczny ilustrowany;
Warszawa 1907

wosławna stanowiła ponad 50% mieszkańców, a w trzech kolejnych – Potoku Górnym, Woli Różanieckiej i Krzeszowie
ponad 30% mieszkańców.
Nowy Powiat Biłgorajski był znacznie mniejszy, liczył 1 miasto, 2 osady – Tarnogród i Krzeszów oraz 10 gmin, w nich
101 wsi. W 1913 r. zamieszkiwało powiat 102 382 osoby. Powierzchnia powiatu z niezwykle skomplikowaną linią graniczną wynosiła 877 3/5 wiorst2, tj. 999,14 km2. W skład powiatu wchodziła też enklawa – wieś Dyle. O niezwykle skomplikowanej linii granicznej świadczy nawet ilość słupów granicznych (początkowo kopców ziemnych), których trzeba
było postawić 90. W tym miejscu warto zauważyć, że w utworzonej w 1912 r. guberni chełmskiej zachowano dotychczasowy system administracyjny.
Powiat Biłgorajski był najbardziej zacofanym obszarem w guberni pod względem gospodarczym. Rozwijał się jedynie przemysł rolno-spożywczy, głównie młynarstwo. Dominującą formą produkcji pozostało rzemiosło i manufaktura.
Poza sitarstwem w Biłgoraju i okolicach, w Tarnogrodzie a także w wielu wsiach zajmowano się tkactwem (płótno lniane
i konopne) i kuśnierstwem.
Sitarstwo do połowy XIX wieku opierało się na modelu wewnętrzno-rodzinnego podziału pracy. Było to więc samodzielne rzemiosło. Kobiety tkały płócienka z końskiego włosia a mężczyźni oprawiali je w łuby (drewniane obręcze) robione z drzewa sosnowego i zajmowali się sprzedażą. Produkcja była więc związana bezpośrednio ze zbytem, co tym
samym dawało wysokie dochody. Z czasem zaczęło się to jednak zmieniać. Kobiety nie mogąc podołać obowiązkom zaczęły zatrudniać dziewczęta z okolicznych wiosek zwane „groszówkami” (dostawały po groszu od wykonanej siatki),
oprócz bowiem wyrobu siatek musiały zajmować się domem, wychowywaniem dzieci i nierzadko gospodarstwem rolnym.
W ten sposób sitarstwo zaczęło przekształcać się częściowo w chałupnictwo. Mężczyźni natomiast zabierali na handlowe
wyprawy nie tylko swoich synów czy krewnych, ale także młodych chłopców z okolicy, których przyuczali do zawodu.
W XIX w. sita sprzedawano przede wszystkim na terenach Rosji, stanowiącej niezmiernie chłonny rynek zbytu. Dochodziło do tego, że niektórzy sitarze tam się osiedlali, a rodziny przesyłały im z Biłgoraja kolejne partie płócienek włosianych, które oni na miejscu oprawiali i nimi handlowali.
Jak widać sitarstwo było dziedziną, która w tym okresie przynosiła największe dochody, tak w skali miasta jak i powiatu, chociaż, co trzeba podkreślić, druga połowa XIX wieku to czas, kiedy zaczyna się jego powolny upadek. W Biłgoraju i okolicy nie było żadnego innego przemysłu. Paradoksem jest więc, że rzemiosło, które początkowo przyczyniło się
do rozwoju i wzbogacenia miasta, z czasem spowodowało też jego degradację. Brak przemysłu, a tym samym możliwości
znalezienia innych źródeł dochodu, powodował, że ludność uparcie trzymała się zajęć związanych z sitarstwem (także
łubiarstwo i włosiankarstwo), chociaż przynosiło ono większości coraz mniejsze zyski.
Na zły stan gospodarki w powiecie z pewnością wpływ miał fatalny stan komunikacji. Do czasów I wojny w powiecie było zaledwie 6 km drogi bitej na trasie z Biłgoraja do Zamościa i 1 km pomiędzy Biłgorajem a Puszczą Solską,
inne trakty w powiecie to drogi gruntowe, reperowane sposobem szarwarkowym złe do podróży zarówno w czasie upałów
jak i po deszczu. Nie było linii kolejowej (Kolej Nadwiślańska przechodziła nieco poza granicami powiatu), jedyną spławną
rzeką był San, tylko na małej odległości pod Krzeszowem dotykający granic powiatu. Piaszczyste gościńce utrudniały podróże i czyniły je bardzo męczącymi. Nawet do Lublina trzeba było jeździć okrężną drogą przez Zamość. Badacz Lubelszczyzny, W. Świątkowski, podróżujący pieszo i rowerem po okolicach Biłgoraja w 1907 roku, tak opisał tutejsze
drogi: „...za to powiat Biłgorajski i znaczna część Janowskiego południowej Lubelszczyzny głębokimi piaskami przypomina trakty karawanowe Sahary”.
Na taki a nie inny stan rozwoju powiatu z pewnością miało wpływ także szkolnictwo. Nie było szkół średnich. W latach zaborów w powiecie istniały tylko szkoły początkowe jedno – i dwuklasowe. Oprócz tego od lat osiemdziesiątych
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XIX wieku zaczęły powstawać wyznaniowe, prawosławne, szkoły początkowe tj. szkoły cerkiewne i szkoły gramoty (czytania i pisania). W 1878 r. na cały powiat przypadało 19 szkół, w 1884 – 23, w 1912 r. – 25 szkół elementarnych z czego
tylko w Biłgoraju, Krzeszowie i Tarnogrodzie były szkołami dwuklasowymi. W roku 1912 było też 18 szkół cerkiewnych
jednoklasowych i 14 szkół gramoty. Było więc 57 szkół mających 60 oddziałów. W gminie Kocudza nie było żadnej
szkoły. Do szkół nie uczęszczało 80,4% dzieci w wieku 8 – 11 lat.
W Powiecie Biłgorajskim ludność wiejska stanowiła 81,2% (w 1900 r.). Sam powiat też miał charakter wyraźnie rolniczy. W powiecie gospodarstwa nie były z reguły duże, ich ilość ciągle malała m.in. dlatego, że był to jedyny powiat w guberni, gdzie nie było parcelacji, więc ziemi nie miało skąd przybywać. Szybko przybywało za to ludności bezrolnej.
W 1904 roku 9,6% stanowiły gospodarstwa do 2 ha, 63,1% – gospodarstwa 2-5 hektarowe, 5-20 ha – stanowiło 27,3%,
powyżej 20 ha było tylko 0,4% gospodarstw.
Inną charakterystyczną cechą dla regionu biłgorajskiego były liczne bardzo duże wsie, „długie i ludne”, na dodatek najczęściej o zabudowie szeregowej. Na początku XX wieku największa wieś w powiecie, Łukowa, mająca 520 domów,
była też największą wsią w guberni lubelskiej. Inne wsie niewiele jej ustępowały: Biszcza miała 445 domów, Aleksandrów
– 400 a Zamch 381. Inne wielkie wsie w powiecie to: Kocudza Dolna, Bukowina, Różaniec, Babice, Korchów, Potok
Górny, Sól i Kulno. W tym czasie Biłgoraj liczył 427 domów, Józefów – 135, Krzeszów – 154, natomiast Tarnogród – 722.
Powiat biłgorajski liczył 152 wsie.
Powiat Biłgorajski w latach zaborów był najbardziej zapóźnionym rozwojowo powiatem w guberni lubelskiej, a bieda
biłgorajska była wręcz przysłowiowa.

Rynek Biłgoraja, początek XX wieku,
ze zbiorów Muzeum Ziemi Biłgorajskiej w Biłgoraju

1914–1918

Według obowiązującego prawa na początku I wojny światowej Powiat Biłgorajski wchodził w skład guberni chełmskiej.
Wyłączenie guberni chełmskiej z Królestwa Polskiego nastąpiło w marcu 1915 r., kiedy to przyłączono ją do generał-gubernatorstwa kijowskiego. Nie miało to jednak większych skutków ponieważ już w lecie tego roku Rosjanie wycofali się
z Królestwa a sam Powiat Biłgorajski znalazł się pod okupacją austro-węgierską. Co było istotne to fakt, iż władze austriackie anulowały podziały administracyjne z 1912 r. a swój podział oparły na granicach jednostek sprzed 1912 r. Tym
samym obwód (Powiat) Biłgorajski odzyskał swoje dawne granice i wchodził z powrotem w skład Lubelszczyzny, tj. w tym
czasie generał-gubernatorstwa lubelskiego. Obejmował więc teren o powierzchni 1708 km², w skład którego wchodziło
jedno miasto – Biłgoraj i 14 gmin wiejskich.
W regionie biłgorajskim działania wojenne toczyły się w roku 1914 i 1915. Po raz pierwszy Austriacy przekroczyli granicę 7 sierpnia 1914 roku. Od początku Rosjanie nie odnosili większych sukcesów i po kawaleryjskiej potyczce pod Osuchami cofali się. Armia gen. Auffenberga posuwała się od Rawy Ruskiej na Tomaszów jednym skrzydłem i od Tarnogrodu
na Biłgoraj skrzydłem drugim. Z kolei armia gen. Dankla szła na Janów i Kraśnik. 21 sierpnia gen. Dankl rozpoczął ofensywę znad rzeki Tanwi. Austriacy szybko poczuli się w miastach jak u siebie, od razu pojawiły się też niemieckie tablice.
W samym Biłgoraju urządzono ogromne magazyny dla rekwirowanego zboża i innych zapasów – miasto stało się głównym
na tym terenie spichlerzem żywności dla armii austriackiej i amunicji dowożonej z Austrii. Za granicę przez Biłgoraj pędzono bydło i świnie.
Do większych walk w okolicy doszło w tym czasie pod Frampolem (21–23.08.) w Powiecie Zamojskim. Na początku
września Rosjanie zaczęli zwyciężać i zmusili przeciwników do wycofania się za San, gdzie przez kilka dni toczyły się
walki pozycyjne. Ponowne walki miały miejsce w roku 1915, kiedy to doszło m.in. pod Krzeszowem do ciężkich walk,
w wyniku którego miasto zostało prawie całe zniszczone od ognia artyleryjskiego. Starcia te charakteryzowała powolność
i zaciętość. Powodowało to duże straty materialne.
Rosjanie ewakuując się stosowali często taktykę spalonej ziemi. Cofając się zmuszali do opuszczenia swych domostw
ludność prawosławną która stanowiła 30% mieszkańców powiatu, nierzadko nie dając jej żadnego prawa wyboru. Rosjanie ewakuowali swoich urzędników i nauczycieli. W wyniku tego opustoszały nieraz całe wsie, ludzie musieli pozostawiać dorobek swojego życia. Wyludnienie powiatu nie było równomierne, najwięcej mieszkańców ubyło z gmin Babice,
Księżpol, Biszcza oraz Łukowa. Oblicza się, że z powiatu razem ubyło 25 336 osób (w tym 5688 katolików i 19 684 prawosławnych, co stanowi 9,1% katolików i 80,4% prawosławnych). Prawosławnej ludności pozostało zaledwie 4793.
W sumie ubyło 29,3% ludności chrześcijańskiej. Natomiast ogólnie ubyło 29 522 mieszkańców. Wskutek tego powiat zamieszkiwało zaledwie 71 840 ludzi (dane na 1.01.1916, a według spisu ludności na 15.10.1916 – 71761) gdy na 1.01.1914
zamieszkiwało powiat 101 471 osób. Różnica jest jeszcze większa, jeśli przyjmiemy dane z 14.01.1913, kiedy według
Rocznika Statystycznego ludność wynosiła 125 544 osoby, a według akt Kancelarii Gubernatora Lubelskiego 134 852.
W ten sposób od 14 stycznia 1913 r. do października 1916 r. ubyło 53 783 (lub 63 091) mieszkańców. Do tego dodać
trzeba niższy przyrost naturalny i zwiększoną śmiertelność.
Wszędzie brakowało podstawowych artykułów codziennego użytku – żywności, cukru, soli, także nafty czy nici. Dlatego też, pomimo, iż Austriacy ściśle pilnowali granicy, kwitł przemyt – z Galicji przemycano spirytus, naftę i cukier.
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Na dodatek, latem 1915 r. wybuchła epidemia cholery i tyfusu w Biłgoraju i Tarnogrodzie. Aby się nie rozprzestrzeniła,
Biłgoraj został ogłoszony miastem zamkniętym, a chorych izolowano w szpitalu. Pomimo rygorów sanitarnych zmarło
wskutek epidemii wielu mieszkańców, głównie narodowości żydowskiej. Epidemia na szczęście jeszcze tego samego lata
ustąpiła i nie rozprzestrzeniła się na wsie. Wskutek niej zmarło w Biłgoraju około 2000 osób, a w Tarnogrodzie około 1000.
Trudne warunki materialne i niski poziom higieny powodowały, że we wsiach przez całą wojnę pojawiały się jednak przypadki zachorowań na tyfus plamisty i cholerę. Ludność otrzymała szczepionki, musiała też wapnować studnie itp. Opiekę
sanitarną sprawował prężnie działający lotny oddział Książęco – Biskupiego Komitetu z Krakowa, prowadzący szpital epidemiczny w Tarnogrodzie, otwarty na początku 1916 roku.
Austriacy wprowadzili w powiecie własną administrację. Wojskowym komendantem powiatu został płk Karol Roller,
Niemiec. Starostą cywilnym został T. Kempiński, zaś cywilnym komisarzem powiatu – Lenczewski. Język niemiecki był
językiem urzędowym, ale w kontaktach z ludnością używano języka polskiego. Urzędy i sądy gminne również używały
języka polskiego.
Przed wojną Powiat Biłgorajski był najsłabiej rozwiniętym gospodarczo powiatem w guberni lubelskiej. Prawie wcale
nie było tu przemysłu, także ziemie orne były bardzo słabe. W czasie wojny rolnictwo jeszcze bardziej podupadło. Ponadto
ponad połowa ziemi w powiecie należała do Ordynacji Zamojskiej. Największym bogactwem były lasy. W czasie wojny
ich intensywną eksploatację prowadzili najpierw Rosjanie, a później Austriacy. Dużo drzew zostało wyciętych na budowę
i reperację dróg, na przeprawy przez bagna, budowy mostów czy okopów. Było to dla wojsk niezbędne, gdyż przed wojną
istniało w powiecie tylko 6 kilometrów drogi bitej. Aby poprawić sieć komunikacyjną, a w zasadzie umożliwić lepszą wywózkę drewna z Puszczy Solskiej, rosyjskie wojska w 1914 r. zbudowały linię kolejki wąskotorowej na trasie Biłgoraj –
Zwierzyniec (w Powiecie Zamojskim), następnie rozebrali ją w 1915, a w 1916 r. Austriacy odbudowali linię. Pozytywną
stroną tego był fakt, iż ułatwiało to mieszkańcom także osobową komunikację. Wcześniej bowiem kolej znajdowała się
tylko na obrzeżach powiatu.
Sytuacja ekonomiczna mieszkańców powiatu była przez cały okres wojny bardzo trudna. Już na początku 1915 roku
pomoc żywnościową w naturze od władz rosyjskich otrzymać miały dzieci i starcy. Sytuacja nie zmieniła się pod okupacją
austriacką. Wszelkie surowce i produkty spożywcze były ściągane w postaci kontyngentów. Ludność nierzadko żyła na
skraju ubóstwa. Obowiązywał system kartkowy na chleb i cukier. Ponadto, aby ograniczyć spożycie mięsa wprowadzono
dwa, a z czasem nawet trzy dni w tygodniu, z zakazem spożywania mięsa. Obowiązywał również zakaz posiadania jakichkolwiek zapasów żywnościowych, m.in. soli, czy nawet suszonych śliwek lub powideł. Jednocześnie monopol na
obrót takimi artykułami jak cukier, sól, nafta, spirytus czy tytoń miała komenda powiatowa. Poza granice powiatu nie
wolno było wywozić wszelkich środków spożywczych, zboża, bydła, ponadto mydła, siana, słomy czy drzewa. Siłą rzeczy rozwijała się więc spekulacja, której pomimo rozlicznych kar władze nie mogły opanować. Zajmowało się nią zwłasz-
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cza wielu Żydów. Aby temu przeciwdziałać komenda co miesiąc ustalała ceny
wytyczne na rozliczne towary. Dowodem
na to, że brakowało praktycznie wszystkiego były różne nakazy. Ludność była
np. zmuszana do zbierania pestek z owoców – z których wyrabiano olej, młodych
liści poziomek i malin, które ususzone
mogły służyć jako parzonka zamiast herbaty, ale odkupowała je też komenda, czy
też zbierania liści pokrzyw, które ususzone
nadawały się na pokarm dla bydła. Komenda pisała nawet instrukcje, jak można
uprawiać pokrzywę, a nawet jak suszyć
liście, aby po ususzeniu miały kolor zielony, a nawet, że może ona zastępować
Rynek Biłgoraja, 1918 r., ze zbiorów
wełnę.
Muzeum Ziemi Biłgorajskiej w Biłgoraju
Lata I wojny były bardzo istotne dla
rozwoju szkolnictwa. Ewakuacja Rosjan w 1915 r. spowodowała zanik całej rosyjskiej sieci szkolnej. W latach zaborów,
na początku XX wieku, procent analfabetów wynosił około 67%, a więc był to jeden z najwyższych wskaźników w Królestwie Polskim. W roku 1912 istniało w powiecie w sumie 57 szkół początkowych (liczyły 60 oddziałów), składało się
na tę liczbę 25 szkół gminnych i wiejskich, 18 cerkiewnych, 14 czytania i pisania. W gminie Kocudza nie było żadnej
szkoły, dlatego też tak ważna była odbudowa i rozbudowa szkolnictwa połączona z polonizacją. Podstawowe znaczenie
miały szkoły finansowane częściowo przez władze okupacyjne, częściowo z podatków gminnych. We wszystkich tych publicznych szkołach ludowych językiem wykładowym był język polski. Pierwsze szkoły powstały już jesienią1915 r., m.in.
otwarto 4-klasowe szkoły w Biłgoraju i Tarnogrodzie, następne na początku 1916 r.: 2-klasowe w Aleksandrowie, Łukowej, Józefowie i Potoku, pozostałe – jednoklasowe – łącznie 16 szkół. Przedmioty nauczane to religia, język polski (czytanie i pisanie), rysunki, śpiew, roboty ręczne (dla dziewcząt), gimnastyka (dla chłopców). W Biłgoraju i Tarnogrodzie od
trzeciej klasy także j. niemiecki. Do czerwca 1916 roku otworzono w powiecie kolejne 42 szkoły, oraz 4 ochronki (w
Biłgoraju, Tarnogrodzie, Hucie Krzeszowskiej i Momotach-Grojcach). Komenda powiatowa zorganizowała także Rady
Szkolne we wszystkich gminach i w Biłgoraju. Przy szkołach zakładano też kursy wieczorowe dla analfabetów. Sukcesywnie wzrastała liczba szkół i dzieci uczących się. W grudniu 1917 r. było 65 szkół, uczyło się 5888 dzieci (według wyznania katolików – 4994, prawosławnych – 313, Żydów – 581).
Działalność oświatową prowadziła także Polska Macierz Szkolna, mająca w powiecie trzy koła – w Biłgoraju, Józefowie i Tarnogrodzie, jednak ze względu na małą ilość członków (np. w Biłgoraju – 200 członków) i brak funduszy prowadziła zaledwie 3 szkoły, 2 ochronki i 4 czytelnie. Towarzystwo finansowo wspierał Komitet Ratunkowy. Sam Komitet
Ratunkowy był jedyną organizacją społeczną działającą w powiecie, był też głównym reprezentantem interesów ludności
wobec władz austro-węgierskich. Na czele stał początkowo Antoni Kierski z Księżpola, później Stefan Mańkowski ze
Zwierzyńca, zastępnie był ks. Cz. Koziołkiewicz proboszcz z Biłgoraja. Miał 4 sekcje – rolną – kierował nią L. Roszkowski, aprowizacyjną – S. Mańkowski, oświatową – ks. B. Malinowski i pomocy – ks. Godlewski, która dzieliła się na
sekcję dobroczynności i spraw sanitarnych. Ponieważ istniała w całym powiecie spekulacja żywnościowa, komitet zajmował się głównie sprzedażą i rozdawnictwem okolicznej ludności środków żywnościowych.
Dla aktywizacji politycznej społeczeństwa bardzo ważne znaczenie miała działalność placówki werbunkowej Departamentu Wojskowego Naczelnego Komitetu Narodowego do Legionów Polskich w Biłgoraju. Jej komendantem został
chorąży Edward Madurowicz.
W porównaniu z rokiem 1912, kiedy to prawie cały Powiat Biłgorajski został przyłączony do guberni chełmskiej, reakcja na próbę kolejnego podziału, tym razem w związku z przyznaniem Chełmszczyzny i Podlasia Ukrainie według traktatu brzeskiego z dnia 9 lutego 1918 roku, była zupełnie inna i bardziej zdecydowana. Linia graniczna biegła bowiem
wzdłuż linii począwszy od Tarnogrodu przez Biłgoraj, Szczebrzeszyn, Krasnystaw, Radzyń, Międzyrzec, Sarnaki. Tak jak
w powiatach sąsiednich, tak i w biłgorajskim ludność protestowała przeciwko temu. Już 19 lutego sejmik powiatowy
w Biłgoraju uchwalił protest a ponadto zwrócił się do władz austriackich o zgodę na przeprowadzenie zebrań gminnych,
by ludność sama mogła zadecydować o przynależności państwowej. Jako pierwsze protestowały gminy Potok, Wola
Różaniecka, Tarnogród i Biłgoraj. Wiadomo też, że przeciwko traktatowi protestowali nauczyciele okręgu biłgorajskiego
na konferencji okręgowej 25.02. 1918. Pisali m.in. „...Protest ten zakładamy nie tylko z powodu do głębi dotkniętych
uczuć narodowych, ale w imię prawdy, bo żyjąc wśród ludu, na podstawie faktów stwierdzamy czysto polski charakter jego,
gdyż nawet znikoma, w całym powiecie zaledwie 4000 licząca garstka prawosławnych posługuje się w mowie potocznej
wyłącznie polskim językiem, co wobec całego świata zaświadczamy. Ślubujemy też, że w walce o całość ojczyzny naszej – Polski
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– wytężymy wszystkie siły i będziemy szli przodem jak przodownikami jesteśmy w szerzeniu prawdy i oświaty”, ponadto
mieszkańcy miasta Biłgoraja oraz Tarnogrodu i okolicznych wsi, którzy na znak protestu przeciwko oderwaniu ziemi
chełmskiej postanowili do końca wojny zamknąć wszystkie szynki. Aby nie dopuścić do organizowania zgromadzeń Komenda Powiatowa zakazała w okresie 15.02-4.03.1918 gromadzenia się na placach i ulicach oraz nakazała zamykanie lokali publicznych o godz. 20.30.
W Biłgoraju komendant powiatu ppłk A. Carapet przekazał formalnie władzę 3 listopada 1918 roku i wyjechał z miasta.
Następnego dnia żołnierzy rozbrajała bez oporów miejscowa drużyna POW. Władzę objął komisarz cywilny jako starosta
– Alfred Cyfrowicz, naczelnikiem siły zbrojnej w powiecie został por. Michał Mazurkiewicz, zaś komendantem Straży Bezpieczeństwa Publicznego – rejent Franciszek Wolski. Straż zajęła się utrzymaniem porządku w powiecie. Komisarzem ludowym na powiat został Wacław Matraś. Biłgoraj i cały powiat był wolny.

1918–1939

Po odzyskaniu niepodległości ustawą Sejmu w 1919 roku utworzono województwo lubelskie a jednym z 19 powiatów został Powiat Biłgorajski. Początkowo obejmował taki teren jak wcześniej, jednak w 1923 roku dokonano modyfikacji: gminy
Frampol i Goraj przeszły z Powiatu Zamojskiego do Biłgorajskiego, natomiast część gminy Majdan Sopocki została
dołączona do Powiatu Tomaszowskiego. Powiat miał więc 15 gmin i jedno miasto.
W roku 1931 miał ponad 116 tys. mieszkańców i obejmował obszar 1719,9 km2. Starostwo sprawować miało wszelkie zadania z zakresu administracji państwowej, oprócz spraw sądowych, wojskowych, szkolnych, kolejowych, pocztowotelegraficznych i spraw będących w zakresie urzędów ziemskich. Starosta był reprezentantem władzy państwowej
w powiecie. Ponadto nadzorował działalność organów samorządowych, ale też stał na czele organów wykonawczych samorządu jako szef administracji ogólnej w powiecie.
Funkcje uchwałodawcze i kontrolne sprawował sejmik, organ samorządu powiatowego. Sejmik m.in. uchwalał budżet
i wybierał 6 członków wydziału powiatowego, jako organ wykonawczy, na okres trzech lat. W skład wydziału wchodził
z urzędu także starosta powiatu jako przewodniczący. Starosta wykonywał uchwały sejmiku i wydziału, mógł też przygotowywać wnioski na posiedzenia ponadto załatwiał sprawy bieżące. Sejmikowi Biłgorajskiemu w działaniach przyświecało
piękne hasło, mianowicie na ścianie w sali posiedzeń sejmiku umieszczono słowa: „Dobro Rzeczypospolitej – waszym
najwyższym prawem niechaj będzie”.
Sytuacja gospodarcza powiatu niewiele poprawiła się w okresie międzywojennym, pomimo iż Sejmik Powiatowy podejmował wielokierunkowe działania, aby poprawić warunki życia w powiecie i zlikwidować zacofanie gospodarcze,
chociażby dlatego, że nie było tu żadnych większych zakładów przemysłowych. Zresztą rozumiano, że w powiecie o charakterze prawie wyłącznie rolniczym a na dodatek zniszczonym w czasie wojny, trzeba go nie tylko odbudować ale też
rozbudowywać drogi czy zwyczajnie pobudować szkoły (np. w czasie zaborów w powiecie nie było ani jednej szkoły
średniej) itd.
W okresie międzywojennym wybudowano tu m.in. szpital powiatowy w Biłgoraju, elektrownię miejską, powstało też
kilka szkół średnich: np. szkoła handlowa, prywatne gimnazjum koedukacyjne, szkoła rolnicza dla dziewcząt w Teodorówce i inne. Działało 108 szkół powszechnych. Jedną ze społecznych organizacji działających w powiecie była Polska
Macierz Szkolna, mająca kilka bibliotek m.in. w Biłgoraju. Powstawały też liczne straże pożarne. Z kolei Ukraińcy poprzez swoje Towarzystwo im. Kaczkowskiego zakładali czytelnie ludowe – takie działały w Biszczy, Chmielku i Tarnogrodzie.
W okresie międzywojennym dużą rolę odgrywały partie polityczne, przede wszystkim
Chłopskie Stronnictwo Radykalne, na czele którego stał m.in. Jan Dziduch, poseł na Sejm.
Działalność prowadziły także BBWR, PPS, KPP i inne. Istniało także wiele stowarzyszeń
żydowskich. Silnie rozwijał się także ruch spółdzielczy.
Samo starostwo mieściło się nadal w tym samym budynku, co w latach zaborów, przy
ul. Kościuszki. Budynek był zdecydowanie niewystarczający. Na dodatek wymagał remontu, m.in. przeciekał w nim dach. Był to budynek wynajmowany (za 5000 marek
miesięcznie w 1921 r.), mający parter murowany, a piętro drewniane. Na parterze znajdowała się kasa skarbowa, inspektor skarbowy, sejmik,
dwa pozostałe pokoje zajmował referat aprowizacyjny. Na
piętrze w 7 pomieszczeniach mieścił się urząd starościński.
Pozostałe agendy, jak referatu rolnego oraz biura lekarza powiatowego, powiatowego lekarza weterynarii i architekta mieściły się w sąsiednim budynku. Dopiero w ostatnich latach przed
wybuchem wojny podjęto prace związane z budową nowego budynku starostwa, jednakże udało się to w pełni zrealizować na
Powiat Biłgorajski
w okresie międzywojennym
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krótko przed wojną. W starostwie pracowało w pierwszych latach po wojnie w sumie 20 osób, chociaż w następnych latach pracowało ich jeszcze mniej – np. w 1928 r. – pracowało tu zaledwie 13 urzędników oraz starosta. Dla porównania,
np. w Urzędzie Gminy Aleksandrów w Józefowie pracowało w tym czasie zaledwie 3 osoby – wójt, sekretarz i jego zastępca (oraz oczywiście woźny). Zapewne ta ilość pracowników była w zupełności wystarczająca, gdyż mieszkańcy nie
skarżyli się na pracę urzędu.
Dzięki temu, że zachował się obszerny protokół z lustracji starostwa powiatowego z października 1924 r. możliwe
jest przedstawienie sposobu jego funkcjonowania. W tym czasie w kancelarii powiatowej pracowało 4 urzędników (co
uznano za liczbę zbyt małą) pod kierunkiem Józefa Dubiela. Ogółem pracowało tam 9 urzędników. Starosta powiatowy
jako kierownik urzędu starościńskiego zatwierdzał najważniejsze sprawy, przede wszystkim z referatu prezydialnego.
Poza referatem prezydialnym (sprawy ogólno-administracyjne, personalne, ewidencja ludności) do najważniejszych referatów należały: ewidencji (sprawy obcokrajowców i osób wysiedlonych z innych państw), referat bezpieczeństwa i porządku publicznego (m.in. sprawy zgromadzeń, sprawy wyznań religijnych, osoby posiadające broń), referat samorządowy
(gminy), referat spraw szkolnych, referat przemysłu, referat rolnictwa, referat sanitarny, referat spraw opieki społecznej,
wojskowy, karno-administracyjny.
W okresie międzywojennym wśród różnych zmian dotyczących statusu gmin, należy wspomnieć także o działalności
Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, który na niektóre gminy wiejskie rozciągał przepisy finansowe dotyczące miast,
wskutek czego zostały one podniesione w praktyce do rangi miast. W powiecie status taki otrzymał Tarnogród w 1930 r.,
jednak nadal urzędował tam wójt a nie burmistrz.
W tym miejscu trzeba też dodać, że nie tylko zmieniano granice powiatu, ale w okresie tym także zlikwidowano
jedną z gmin, Goraj, a jej terytorium przyłączono w 1930 r. do gminy Frampol. Mieszkańcy gminy Goraj protestowali przeciwko temu już wcześniej, w trakcie opracowywania projektu, w 1928 r., argumentując, że dla nich dojazd do Frampola
to strata czasu i pieniędzy, a zlikwidowanie urzędu gminnego powiększy tylko liczbę bezrobotnych. Dalej motywowali to
w ten sposób: „...mieszkańcy Goraja w liczbie 3000 osób, które jest w 3/4 rzemieślnikami i drobnohandlującymi byliby
przez zniesienie Urzędu Gminnego skazani na zupełną zagładę lub na szukanie innych zupełnie miejsc zamieszkania
celem egzystencji.” Decyzja o likwidacji została jednak zawieszona w 1933 roku, wskutek czego powiat ponownie składał
się z 15 gmin wiejskich, natomiast samą decyzję zniesiono dopiero w lipcu 1939 roku.
W latach trzydziestych, po wprowadzeniu wspomnianych zmian terytorialnych i administracyjnych w latach dwudziestych, Powiat Biłgorajski liczył 1 miasto, 15 gmin wiejskich, w sumie 315 miejscowości. Obejmował obszar
1719,9 km2.

Po pierwszej wojnie światowej powiat był bardzo wyludniony. Spis powszechny z 1921 roku wykazał, że w powiecie
zamieszkuje 91 016 osób. Ten znaczny ubytek spowodowany był m.in. ewakuacją ludności prawosławnej w głąb Rosji.
Po wojnie większość jednak wracała. Według spisu powszechnego w powiecie w tym czasie było 65 889 osób (72,4%)
wyznania rzymsko-katolickiego, 15 883 osoby (17,5%) wyznania prawosławnego i 9 056 osób (9,9%) wyznania mojżeszowego. Inne wyznania, np. protestanckie, zamykały się liczbą 188 osób. W przypadku ludności prawosławnej nastąpiło
więc znaczne zmniejszenie wyznawców. Na 1 km2 przypadało tu osób – 53,3. Zdecydowana większość mieszkańców
mieszkała na wsi i w osadach miejskich (Krzeszów, Józefów i Tarnogród) – 85 413 osób, co stanowiło 93,8% ludności.
Niewiele zmieniły się te proporcje w świetle spisu powszechnego z 1931 roku, w powiecie zamieszkiwało wówczas
116 951 osób, w tym katolików – 82 614 osób (70,1%), prawosławnych – 20 913 (17,9%), wyznanie mojżeszowe podało
12 938 osób (11,1%). Pozostałe 486 osób to inne wyznania, w tej liczbie m.in. protestanci oraz wyznania nieokreślone (zapewne Badacze Pisma Świętego i członkowie Polskiego Kościoła Narodowego). Z ogólnej liczby mieszkańców w mieście zamieszkiwało 8 173 osoby (7%), na wsiach – 108 778 (93%). Zaludnienie powiatu wynosiło 68,0 osób na km2, był
to więc w tym czasie jeden ze słabiej zaludnionych powiatów województwa lubelskiego.
Natomiast w 1939 roku, w powiecie zamieszkiwało już 125 560 osób. W ten sposób ludność tutejsza dopiero osiągnęła
stan zbliżony do okresu sprzed I wojny.
W okresie międzywojennym nie zmieniał się w zasadzie stan procentowy mniejszości narodowych w powiecie. W tym
czasie Polacy stanowili 70,1% ludności, Ukraińcy – 17,9% ludności, natomiast Żydzi – 11,1%. Inne narodowości liczyły
416 osób.
W powiecie najliczniejszą więc mniejszością byli Ukraińcy (jako narodowość), natomiast prawosławnych było tu
18,5%. Typowe dla terenów mieszanych pod względem narodowościowym były też tutejsze wsie – 127 było katolickich
i 96 mieszanych (katolicko – prawosławnych).
Z kolei Żydzi stanowili w powiecie około 10% ludności, z tego większość mieszkała w miasteczkach, niewielka część
na wsiach. Zgodnie ze spisem z 1921 r. Żydzi według wyznania mojżeszowego stanowili 9,9 % ludności (9 056 osób).
Narodowość żydowską podało 8%. W sumie więc zaledwie 1/5 uważała się za Polaków wyznania mojżeszowego.
Początkowo Żydzi mieli tu 4 gminy wyznaniowe, później po przyłączeniu Goraja i Frampola – 6. Po odzyskaniu
niepodległości zachowano istniejące w latach zaborów prawne podstawy funkcjonowania żydowskich gmin wyznaniowych.
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W okresie międzywojennym Żydzi tak jak i Polacy byli członkami bardzo wielu różnych partii politycznych i związków
zawodowych. Bardzo niewiele było jednak tych wspólnych. I nawet jeśli były, to z reguły miały swoje oddzielne oddziały,
jak chociażby Polski Czerwony Krzyż. Najlepszym jednak przykładem jest tutaj Komunistyczna Partia Polski, która
w Biłgoraju swoich członków skupiała w dwu oddzielnych komórkach – jednej dla Polaków i Ukraińców, i drugiej dla
Żydów. Komórki te nosiły nawet dla odróżnienia odpowiednie nazwy: „ulica polska” i „ulica żydowska”. Wspólną partią o charakterze lewicowym była natomiast PPS-Lewica, w której nie było już podziałów na odrębne komórki organizacyjne, być może dlatego, że Polaków było tu zdecydowanie mniej niż Żydów.
Wśród prawosławnych świadomość narodowa rozwijała się poprzez ukraińskie stronnictwa polityczne, organizacje spółdzielcze i oświatowe, często poprzez ukraińskich nauczycieli, którzy nie mając pracy wracali na gospodarstwa
i tu prowadzili działalność o charakterze społeczno-narodowościowo-ukraińskim. Ponadto, nierzadko prawosławni byli
po wojnie w gorszej sytuacji ekonomicznej niż katolicy, którzy nie byli ewakuowani w 1915 roku i po powrocie nie musieli na nowo się odbudowywać, gdyż wysiedleni zastawali tu zniszczone gospodarstwa, czasami – niestety – zajęte. Na
dodatek po wojnie – z grupy ludnościowej najbardziej liczącej się, stali się mniejszością narodową, której prawa nie zawsze były respektowane. Procentowo również było ich znacznie mniej, gdyż stanowili zaledwie 17,9% mieszkańców powiatu.
W ramach „umacniania polskości na Kresach Wschodnich”, a więc polonizacji Chełmszczyzny, w drugiej połowie lat
trzydziestych wobec mniejszości ukraińskiej zaczęto realizować nową politykę narodowościową. Celowali w niej wojskowi, którzy domagali się głównie ograniczenia wpływów cerkwi prawosławnej. Na Zamojszczyźnie realizatorem i propagatorem akcji był gen. Brunon Olbrycht. Realizacja tej akcji polonizacyjnej odbywała się m.in. poprzez likwidacje
cerkwi i prawosławnych domów modlitwy, jednakże w wyniku oporu ludności prawosławnej i braku szerokiego poparcia w społeczeństwie polskim, z czasem zmieniono jej formę, m.in. na eliminację ludności ukraińskiej z urzędów i służb
publicznych. Skądinąd cerkwie w Powiecie Biłgorajskim były niejako uważane za wysunięty na zachód przyczółek mostowy prawosławia, który dla swobodnego rozwoju katolicyzmu należy cofnąć.
W Powiecie Biłgorajskim, tak jak i w innych zamieszkałych przez ludność wyznania prawosławnego, przez cały okres
międzywojenny występował problem spornych cerkwi. Problemy były zarówno przy próbach rekoncyliacji na początku
dwudziestolecia, jak i przy próbie ich likwidacji. Większość popów ewakuowała się wraz z wojskami rosyjskimi w 1915
roku, tak samo, chociaż nie zawsze chętnie, wyjechała większość ludności prawosławnej. Pod koniec wojny i w pierwszych latach po odzyskaniu niepodległości część prawosławnych powróciła. W tym czasie większość cerkwi była opustoszała. W roku 1919 władze pozwoliły na działalność parafii prawosławnych w Babicach, Kulnie i Tarnogrodzie z filią
w Biszczy. Wszystkie inne cerkwie miały pozostać zamknięte. Warunkiem zaś poruczenia kierownictwa parafii miało być
uzyskanie polskiego obywatelstwa. W porównaniu ze stanem przedwojennym, kiedy to działało 18 parafii prawosławnych
(cerkwi było 21), było to bardzo mało. W tym czasie polska ludność katolicka podejmowała wielokrotnie próby rekoncyliacji cerkwi na kościoły, motywując to np. faktem, że cerkwie są pounickie. Pierwsze próby przejęcia cerkwi podejmowano jeszcze w latach wojny, m.in. w Soli i Majdanie Księżpolskim.
Na kościoły wyświęcono w powiecie cerkwie m.in. w Różańcu, Biłgoraju, Obszy, Biszczy, Zamchu, Soli, Lipinach,
Majdanie Starym i Księżpolu. Nie zawsze ludność przyjmowała to obojętnie, czasami, tak jak w Biszczy, było to punktem
obrazy i jednocześnie wielką krzywdą dla prawosławnych. Cerkiew bowiem została pobudowana zaledwie kilka lat przed
wojną i wyświęcenie jej na kościół rzymsko–katolicki spowodowało konflikt, tym bardziej, że prawosławni we wsi liczebnie po wojnie, po powrocie z Rosji, przeważali katolików. Spór załagodzono w ten sposób, że zaproponowano ludności prawosławnej, by zabrała elementy wystroju wnętrza świątyni, które zakupili za swoje pieniądze, ci zaś zgodzili się.
W 1927 r. mieszkańcy postanowili utworzyć tam parafię prawosławną i utrzymywać ją na własny koszt (wcześniej należeli
do parafii Potok Górny).
Katolicy oprócz rekoncyliacji tylu świątyń pobudowali także dwie nowe – w Puszczy Solskiej (poprzednia była zdecydowanie niewystarczająca) i w Aleksandrowie. W sumie, w 1937 roku, w powiecie było już 22 parafie rzymskokatolickie i zaledwie 10 placówek prawosławnych. Nastąpiło więc niejako odwrócenie sytuacji z czasów zaborów, kiedy
katolicy mieli tylko 9 parafii a prawosławni 18. Zdarzało się też, że rekoncyliacja cerkwi była właściwie zbędna, jak
np. w Różańcu, gdzie najpierw cerkiew (była bardzo zniszczona) wyświęcono na kościół w 1919 r., później natomiast –
ponieważ katolicy należeli do parafii w Tarnogrodzie, kościół w 1936 r. sprzedano na licytacji i rozebrano. Katolicy mieli
tam także niewielką kaplicę.
Cerkwie nieużywane, zniszczone bądź jeszcze w latach wojny, bądź wskutek nieużywania a tym samym nieremontowania, rozbierano w powiecie w 1929 roku. Wówczas rozebrano 4 cerkwie, z tego dwie w Krzeszowie – jedną murowaną
zniszczoną jeszcze wskutek działań wojennych w 1915 roku, z której została tylko sterta gruzów, i drugą – drewnianą,
nieużywaną już od początku XX wieku, nadającą się również tylko do rozbiórki.
Lata 1937 – 1939 to natężenie akcji polonizacyjnej. W wyniku jej likwidowano „zbędne” obiekty prawosławne, tj. cerkwie i domy modlitwy, które nie zawsze były pobudowane za zgodą starosty, do czego używano wojska i oddziałów straży
pożarnej. Wywoływało to protesty wśród ludności wyznania prawosławnego i duchowieństwa. Miało to miejsce latem 1938
roku. Rozbierano cerkwie nieczynne i część nielegalnie pobudowanych (także kaplice i domy modlitwy).
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W 1938 roku zburzono cerkwie (właściwie domy modlitwy) w następujących miejscowościach: w Biszczy, Lipinach,
Chmielku, Zamchu, Obszy i Księżpolu.
Powiat Biłgorajski w okresie dwudziestolecia nadal był bardzo zapóźniony w stosunku do innych powiatów Lubelszczyzny. Zmiany następowały bardzo powoli, jednakże, na usprawiedliwienie można jeszcze raz przypomnieć, że i zaległości we wszystkich niemal dziedzinach życia były ogromne. Powiat jednak się rozwijał. Widać to wyraźnie, zwłaszcza
w porównaniu do lat zaborów, w ilości szkół i uczących się dzieci, w rozwoju sieci komunikacyjnej, w postępie ekonomicznym. Widać to także w rozwoju świadomości społecznej, politycznej i narodowościowej.

Żydzi w Biłgoraju w latach
II wojny światowej.
Zdjęcie ze zbiorów Muzeum Ziemi Biłgorajskiej
w Biłgoraju fot. E. Buczek

1939–1944

Wszelkie działania mające na celu rozwój powiatu przerwała II wojna światowa w czasie której został on bardzo zniszczony. Toczyły się wielkie i krwawe boje. We wrześniu 1939 roku cofały się w kierunku Lwowa dwie armie WP „Kraków” pod dowództwem gen. A. Szyllinga i „Lublin” pod dowództwem gen. T. Piskora. Walczyły tu również oddziały WP
z GO płk T. Zieleniewskiego. Z większych bitew można wymienić: w dniach 13 – 16 września wzdłuż drogi Biłgoraj –
Krzeszów głównie pod Banachami, Solą i Puszczą Solską, walki na odcinku rzeki Tanew – Tarnogród, 16. 09. pod Łukową
i o Biłgoraj, ponadto walki w okolicach Tereszpola, Górecka Kościelnego i Aleksandrowa czy pod Dzwolą.
W 1940 r. władze okupacyjne powiększyły teren powiatu włączając z Powiatu Zamojskiego gminy Tereszpol, Radecznica, Zwierzyniec, Szczebrzeszyn („odpadł” ponownie 31 sierpnia 1943 r.) oraz część gminy Dzików Stary oraz Cieplice i Kuryłówkę. Nowy powiat miał wówczas 23 gminy, 454 miejscowości i 2 miasta – Biłgoraj i Szczebrzeszyn.
Powierzchnia wynosiła w 1940 r. 2584,1 km2. Nowy powiat liczył 187 764 mieszkańców, później, według niemieckich
danych z 1943 r. liczył już tylko 160 294 mieszkańców.
W okresie okupacji rozwinęło się tajne nauczanie, istniał też silny ruch oporu. Działały tu oddziały Armii Krajowej,
Batalionów Chłopskich, oraz Armii Ludowej, ponadto były tu także oddziały partyzantki radzieckiej. Sprzyjały temu wielkie kompleksy leśne Puszczy Solskiej.
Wielu ludzi zostało wysiedlonych, wielu zamordowano – nie tylko Polaków ale i prawie wszystkich Żydów. Większość
Żydów, którzy nie wyjechali z Rosjanami w 1939, wywieziono do Bełżca, pozostałych zamordowano na miejscu. Ostateczna zagłada Żydów nastąpiła 2 listopada 1942 roku. Przyjmuje się, że podczas wojny straciło życie na terenie powiatu
ponad 13 tys. Żydów, Polaków zginęło ponad 10 tys. Niemcy przeprowadzili też wiele pacyfikacji, doprowadzając do
tego, że powiat został wyniszczony nie tylko ludnościowo ale i gospodarczo. Z większych akcji niemieckich należy wymienić: w 1943 roku akcję wysiedleńczą Werwolf kiedy to wysiedlono z 89 miejscowości kilkadziesiąt tysięcy ludzi – część
osadzono w obozie na Majdanku a część wywieziono na przymusowe roboty do Niemiec. Z kolei w specjalnej akcji pacyfikacyjnej w czerwcu 1944 roku Sturmwind zabito kilkaset osób a około 12 tys. osób osadzono w obozie zagłady na Majdanku, wcześniej przetrzymując je w obozach przejściowych w Biłgoraju i Tarnogrodzie. Akcja ta związana była z próbą
zlikwidowania zgrupowań partyzanckich działających na tym terenie. Najpierw doszło do okrążenia partyzantów radzieckich i polskich na Porytowym Wzgórzu (Sturmwind I), ale udało się im przełamać okrążenie i przejść do Puszczy
Solskiej. Natomiast operacją Sturmwind II objęto wschodnią część Pow. Biłgorajskiego. Partyzanci zostali okrążeni. Rosjanie i oddziały Armii Ludowej wyszli po ciężkich walkach z okrążenia, natomiast zgrupowanie oddziałów AK i BCh pod
dowództwem mjr E. Markiewicza ps. Kalina stoczyło dramatyczną bitwę pod Osuchami, gdzie poniosło olbrzymie straty.
Obóz przejściowy
w Biłgoraju, 1944 rok
fot. Edward Buczek,
zdjęcie ze zbiorów
Muzeum Ziemi Biłgorajskiej

WYBRANE PRZYPADKI MARTYROLOGII MIESZKAŃCÓW POWIATU BIŁGORAJSKIEGO
– FORMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZBIOROWEJ
EGZEKUCJE I ROZSTRZELIWANIA
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Rozstrzelanie 19 mieszkańców wsi Momoty Dolne w dniu 28.11.1939
W lutym 1942 roku rozstrzelano w Kocudzy 10 osób
12.07.1942 – rozstrzelano 9 osób w Krzeszowie Górnym
we wsi Bystre w lipcu 1942 rozstrzelano 21 osób (9 Polaków, 2 Ukraińców i 10 Żydów) i we wsi Łazów rozstrzelano 16 Polaków
20 sierpnia 1942 roku rozstrzelano w Różańcu 10 osób i zabrano 10 zakładników
29 sierpnia w Borowcu rozstrzelano 11 osób podejrzanych o współpracę z partyzantami
13.10.1942 w Potoku Górnym rozstrzelano 10 mężczyzn (8 Polaków i 2 Ukraińców) – egzekucję tę przeprowadzono
potajemnie za napad na budynek Zarządu Gminnego w Potoku Górnym
28.10.1942 rozstrzelano w Obroczy 11 mężczyzn
15.12.1942 rozstrzelano 6 osób we wsi Wywłoczka
20.12.1942 rozstrzelano 4 osoby we wsi Długi Kąt
29.12.1942 rozstrzelano we wsi Kosobudy 6 osób
26.02.1943 rozstrzelano w Józefowie rodzinę partyzanta Konrada Bartoszewskiego i zabrano 50 zakładników
28 lutego we wsi Majdan Sieniawski rozstrzelano 10 osób
3.03. 1943 rozstrzelano w Topólczy 6 osób i 12 osób – 10.05.1943 – obie egzekucje były pod zarzutem współpracy
z partyzantką
16.08.1943 rozstrzelano w Woli Różanieckiej 8 gospodarzy ze wsi Zamch
1.10.1943 rozstrzelano 9 osób we wsi Obrocz
10.12.1943 rozstrzelano w Topólczy 9 więźniów z Zamościa
2.02.1944 rozstrzelano w Rudce pod Zwierzyńcem 20 więźniów przywiezionych z Zamościa
4.07.1944 rozstrzelanie 65 partyzantów w lesie na Rapach pod Biłgorajem, wcześniej byli powiązani drutem po pięciu, miejsce zbrodni starannie zamaskowano, ale poinformowano o niej specjalnymi afiszami
7.02.1942 w Aleksandrowie, wieś otoczono, spędzono na plac wszystkich mężczyzn, wylegitymowano ich, spalono 3 gospodarstwa, 1 mężczyznę zabito i 1 aresztowano
lipiec 1942 – w Nakliku zamordowano 2 osoby i spalono ich gospodarstwo
25 lipca 1942 w Krzeszowie Górnym – gdzie zatrzymano jeńców radzieckich – zastrzelono 9 osób i spalono 3 gospodarstwa
25.07.1942 w Stanisławowie zastrzelono 4 osoby (ojca i 3 synów, dwóch było chorych umysłowo)
3.08.1942 we wsiach Łazów, Sigiełki i Bystre zabito łącznie 46 osób i spalono 37 gospodarstw
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7 sierpnia 1942 w Aleksandrowie zastrzelono 17 Polaków i 36 Żydów, wcześniej mieszkańców zebrano w jednym
miejscu i miano wysiedlać, ale niespodziewanie akcję Niemcy przerwali
2-3 listopada 1942 roku Niemcy realizują plan całkowitej eksterminacji ludności żydowskiej. Ponieważ ludność polska nierzadko ukrywała Żydów, np. w Bidaczowie zastrzelono małżeństwo za ukrywanie dwojga Żydów
(25.11.1942); 28 grudnia tego roku w Majdanie Nowym za udzielanie pomocy Żydom zastrzelono 7 osób i spalono10 budynków. W 1943 – 5 stycznia w Lipowcu zastrzelono 6 osób i spalono gospodarstwo za przechowywanie Żydów.
21.12.1942 we wsi Brzyska Wola spalono w zabudowaniach 3 osoby, w tym 2 żywcem
8.05.1943 w Kawęczynku okupant wymordował całą rodzinę za przechowywanie partyzantów – 5 osób, zwłoki
wrzucono do płonących zabudowań.
19.12.1943 we wsiach Potok Górny, Zagródki i Dąbrówka przeprowadzono pacyfikację, jej skutki to: Potok Górny
– 17 zamordowanych osób (w tym ksiądz) i 63 gospodarstwa spalone, 8 osób aresztowanych, Dąbrówka – 9 osób
zabitych, 34 gospodarstwa spalone i 8 aresztowanych, Zagródki – zamordowano 3 osoby, spalono 6 gospodarstw
i 4 aresztowano.
29.04.1943 we wsiach Borowiec, Głuchy i Kozaki spalono żywcem w zabudowaniach 14 osób, spalono też całą
wieś
18 maja 1943 w Szarajówce Niemcy spalili żywcem 58 osób, zastrzelili 9 i zniszczyli całą wieś
1 czerwca 1943 roku Niemcy ostrzelali z samolotów i zbombardowali następujące miejscowości: Józefów, Pardysówkę Małą i Sochy. Samoloty bombardując Józefów i Pardysówkę nie spowodowały strat w ludziach, miały przygotować teren pod pacyfikację, która nie została ukończona (1 osoba zginęła), gdyż miejscowi i okoliczni partyzanci
chwycili za broń, Niemcy wycofali się po ostrej walce. Natomiast Sochy najpierw zostały spacyfikowane przez oddziały Schupo, które mordowały mieszkańców a dopiero potem wieś została zbombardowana – w wyniku czego
zginało 183 osoby a wieś całkowicie zniszczona.
w czerwcu 1944 roku w Kiszkach wrzucono żywcem w płomienie 4 mężczyzn związanych wcześniej drutem
24.06.1943 przy użyciu artylerii spacyfikowano wieś Majdan Nowy – zginęło 36 osób i spłonęło 58 gospodarstw
w maju i czerwcu 1944 roku niemieckie lotnictwo zbombardowało wsie w gminie Aleksandrów, bez strat w ludziach
i w maju w gminie Huta Krzeszowska – Momoty Górne i Dolne, na skutek bombardowania zginęło łącznie 5 osób
i spłonęło kilkadziesiąt gospodarstw; natomiast w Ujściu zniszczono 6 gospodarstw

SPECJALNE AKCJE PACYFIKACYJNE
•

•

•
•

w dniach 4–12 lutego 1943 w ramach akcji pacyfikacyjnej zabito na terenie powiatu 34 osoby i 33 partyzantów
i 327 osób jako zakładników osadzono w Zamościu w obozie
akcja: 18-31 marca 1943; w ramach tej akcji 18 marca 1943 w Różańcu zamordowano 69 osób spalono 187 gospodarstw a około 1000 osób wywieziono do obozu w Zwierzyńcu.
W okresie 15 czerwca – 15 lipca 1943 roku Niemcy przeprowadzili specjalną akcję wysiedleńczą o kryptonimie
„Wehrwolf”, w trakcie której wysiedlili mieszkańców z 89 wsi z powiatu (ok. 45 tysięcy ludności) – wysiedlanych
kierowano głównie na Majdanek i na roboty do Niemiec. W czasie trwania tej akcji hitlerowcy we wsi Majdan
Stary 3 lipca 1943 zabili 58 osób i spalili 76 gospodarstw.
W czasie specjalnej akcji pacyfikacyjnej w czerwcu 1944 roku „Sturmwind” zabito według wyliczeń J. Markiewicza
509 osób cywilnych, zniszczono całkowicie 8 wsi, osadzono kilkanaście tysięcy ludzi w obozie na Majdanku.
Akcja ta była połączona z dwuetapową akcją przeciwpartyzancką zakończoną bitwą pod Osuchami, w której zginęło kilkuset partyzantów.

1944–1975

Po wyzwoleniu przywrócono przedwojenne granice powiatów. W roku 1944 podział administracyjny Polski został odtworzony według stanu z 1939. W 1946 roku powiat liczył 84217 mieszkańców. Powierzchnia Powiatu Biłgorajskiego wynosiła 1720 km2, gęstość zaludnienia – 49 osób na 1 km2.
W 1952 r. było 1 miasto, 15 gmin wiejskich i 144 gromady. Te gminy to Aleksandrów (z siedzibą w Józefowie), Babice (z siedzibą w Obszy), Biszcza, Frampol, Goraj, Huta Krzeszowska, Kocudza, Krzeszów, Księżpol, Łukowa, Potok
Górny, Puszcza Solska (z siedzibą w Biłgoraju), Sól, Tarnogród. 1.01.1955 weszła w życie reforma administracyjna polegająca na likwidacji gmin i podziale powiatów bezpośrednio na gromady. Zgodnie z nią Powiat Biłgorajski został podzielony na 1 miasto i 45 gromad. W 1956 r. do nowo utworzonego woj. rzeszowskiego przeszły gromady Krzeszów
i Bystre a później jeszcze kilka innych wsi. Odpadły w 1955 r. w wyniku utworzenia pow. janowskiego gromady Dzwola,
Kocudza i Momoty Górne. W 1953 r. doszły gromady Tereszpol – Kukiełki i Tereszpol – Zaorenda. W 1958 r. doszła gromada Czarnystok (w 1960 r. przeszła z powrotem do zamojskiego). W 1954 r. doszły natomiast m.in. gromady Majdan
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Nepryski, Hedwiżyn, Chłopków i Gilów. Powiat obejmował 1673 km2 i przykładowo w 1960 r. zamieszkiwało go blisko
87 tys. ludzi, z czego ponad 92 % mieszkało na wsi. W 1973 r. ponownie utworzono gminy – w skład powiatu wchodziło
1 miasto i 12 gmin (Biłgoraj, Biszcza, Frampol, Goraj, Harasiuki, Józefów, Księżpol, Potok Górny, Łukowa, Obsza, Tarnogród, Tereszpol) i 158 sołectw. W 1973 r. powierzchnia powiatu wynosiła 1685 km2. Na 1 km2 przypadało wówczas
55 mieszkańców. Ludność – 92,6 tys.
Po wojnie powiat początkowo liczył 15 gmin. W wyniku przekształceń w roku 1973 było 1 miasto, 12 gmin (Biłgoraj, Biszcza, Frampol, Goraj, Harasiuki, Józefów, Księżpol, Potok Górny, Łukowa, Obsza, Tarnogród, Tereszpol) i 158
sołectw.
Po wojnie odbudowano zniszczenia, zaczęto też budować zakłady przemysłowe a sam powiat powoli zaczął się rozwijać. Przeprowadzono elektryfikację, zaczęto budować drogi i zadbano o rozwój oświaty. Powstało wiele nowych szkół
średnich. Powstały też m.in. zakłady przemysłowe: w Biłgoraju – Zakłady Przemysłu Dziewiarskiego „Mewa”, „Bitra”,
Zakłady Metalowe, Fabryka Mebli, ponadto Włosiankarsko – Sitarska Spółdzielnia Pracy, w Długim Kącie Zakład Produkcji Elementów Budowlanych, Cegielnia w Markowiczach, Zakład Ceramiczny w Harasiukach, Zakłady Wapienno –
Piaskowe w Hedwiżynie i wiele innych.
Warto się zastanowić czy mówiąc o Powiecie Biłgorajskim możemy rozpatrywać go tylko w kontekście jednostki administracyjnej czy też możemy mówić o „Biłgorajszczyźnie”, Ziemi Biłgorajskiej, a jeśli tak to czy jej granice są tożsame
z granicami powiatu. Innymi słowy – czy istnienie powiatu w jakikolwiek sposób łączyło to terytorium, czy też był to zupełnie sztuczny twór. Powiat obejmował początkowo tereny od Krzeszowa po Susiec i od Dzwoli po Wolę Różaniecką.
Później, po I wojnie, odpadła gmina Majdan Sopocki natomiast doszedł Frampol i Goraj – zresztą na prośbę (i zabiegi)
mieszkańców. Z kolei, po II wojnie odpadł Krzeszów natomiast doszły tereny po gminę Tereszpol.
Wydaje się, że przy opisywaniu tych zmian, a wspomniałam tylko o największych, można mówić o „naturalnej selekcji”, odpadały bowiem tereny dalej położone od powiatowego miasta Biłgoraja ciążące w stronę Janowa, Tomaszowa
czy Zamościa, dochodziły miejscowości takie jak Hedwiżyn czy Tereszpol bo z nich po prostu do Biłgoraja było bliżej
niż np. do Zamościa. Tak więc, w 1975 roku, kiedy likwidowano powiaty, powiat nasz sięgał po Goraj i Tarnogród, po Harasiuki i Józefów. Z miejscowości które odpadły wcześniej, jedynie Krzeszów wydawał się silnie związany z tym rejonem
– jako, że naturalną granicą wydawał się być tu San a nie rzeka Tanew w Harasiukach (tym bardziej, że Krzeszów przeszedł w ten sposób z województwa lubelskiego do rzeszowskiego mimo wszelkich zaszłości historycznych).
Ludność łączyły także wspólne wydarzenia historyczne – przede wszystkim z czasów II wojny światowej. W tym czasie powiat obejmował największy zasięg terytorialny, nawet Zwierzyniec i Szczebrzeszyn przez krótki czas wchodziły
w skład Powiatu Biłgorajskiego. Ludność cierpiała więc z powodu tych samych akcji pacyfikacyjnych i wysiedleń. Ponadto, jako że obwody Armii Krajowej działały według struktur przedwojennego podziału administracyjnego, AK będąca
tu najsilniejszym ugrupowaniem podziemnym, działała w jednym obwodzie i tragedia bitwy pod Osuchami z 1944 roku
dotknęła pośrednio cały teren.
Strukturę administracyjną uwzględniającą powiaty zniesiono w 1975 roku. 1.06.1975 r. zlikwidowano powiaty i wprowadzono 49 województw.
Większość dawnego terytorium znalazła się w woj. zamojskim, jedynie gm. Harasiuki znalazła się w woj. tarnobrzeskim.
Na powrót powiaty zaczęły funkcjonować z dniem 1.01.1999 roku. Powiat Biłgorajski ma aktualnie obszar 1678 km2,
a zamieszkuje go 104 tys. obywateli. Jednakże ponad połowa ludności to osoby w wieku poprodukcyjnym. W dalszym
ciągu powiat ma charakter typowo rolniczy: 43 % całej powierzchni stanowią grunty orne, a tereny leśne zajmują blisko
38% obszaru. W skład powiatu wchodzą gminy Aleksandrów, Biłgoraj, Biszcza, Goraj, Księżpol, Łukowa, Obsza, Potok
Górny, Tereszpol, Turobin, i miasta i gminy Józefów, Frampol, Tarnogród i miasto Biłgoraj. Powiat spełnia już nieco inne
zadania i ma inne możliwości.
Biłgoraj ul. Nadstawna
lata 60 XX wieku, ze zbiorów Muzeum Ziemi
Biłgorajskiej w Biłgoraju
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Puszcza
żywiła i broniła
Olbrzymia i przepastna Puszcza Solska sprzyjała prowadzeniu działań wojennych. Żywiła i broniła kolejne pokolenia jej
mieszkańców. W gęstych puszczańskich borach ukrywali się mieszkańcy przed najazdami Tatarów, Kozaków, Szwedów.
W 1648 r. objawił się ukrywającym się przed kozacko - tatarskimi wojskami Bogdana Chmielnickiego w puszczańskiej
kniei mieszkańcom Górecka Święty Stanisław biskup krakowski. To dzięki jego interwencji mieszkańcy Górecka i ich
wieś została ocalona od pożogi, męczeńskiej śmierci czy w najlepszym wypadku długiej, często dożywotniej niewoli. 26
października 2006 r. Rada Powiatu w Biłgoraju podjęła uchwałę czyniąc św. Stanisława biskupa męczennika patronem
Ziemi Biłgorajskiej. Las dawał schronienie ludności przed wojskami szwedzkimi, które spaliły między innymi klasztor
franciszkański w Puszczy Solskiej. W Borowcu nad Tanwią na terenie gminy Łukowa odbywa się rekonstrukcja obozu
króla Jana Kazimierza z 1656 r. Król Jan Kazimierz zatrzymał się w drodze do Zbaraża w tutejszej puszczańskiej kniei,
na krótko, w poszukiwaniu miejscowego przewodnika, który wskazałby królewskiemu orszakowi bezpieczną i wygodną
drogę przez leśne ostępy. Kres tatarskim
najazdom położył król Jan III Sobieski
w 1672 r., zwyciężając ich w bitwie pod
Narolem. Jedenaście lat później, Jan III Sobieski uratował w bitwie pod Wiedniem
chrześcijańską Europę przed nawałnicą turecką, a wśród jego rycerzy zapewne byli
też mieszkańcy puszczańskich wiosek.
W 2013 r. obchodzimy 330 rocznicę tego
wielkiego zwycięstwa naszego oręża.
Puszcza Solska sprzyjała walce o niepodległość Ojczyzny w okresie powstania
listopadowego 1830 – 1831 r., a zwłaszcza
powstania styczniowego 1863 – 1864 r.
Powstańczy trud upamiętniają powstańcze
mogiły, krzyże i pomniki. W 150 rocznicę
wybuchu powstania styczniowego, zostały
przypomniane bitwy i potyczki. W Puszczy Solskiej odsłonięto w 2013 r. pomnik
poświęcony powstańcom i franciszkanom,
którzy duchowo wspierali walczących
o niepodległość Ojczyzny. W tej, obecnie południowej dzielnicy Biłgoraja, w Domu Księży Seniorów, znajdującym się
na terenie dawnego kompleksu klasztornego, mieszka szczególny gość jakim jest pierwszy biskup senior Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej Jan Śrutwa. Miejsca powstańczych bitew w biłgorajskich lasach w Ciosmach, pod Józefowem, na
Kobylance i na wzgórzu Polak, odwiedzają licznie turyści. Od 8 lat rokrocznie odbywa się rekonstrukcja zwycięskiej
bitwy pod Panasówką oddziału Marcina ,,Lelewela” Borelowskiego.
Liczne ofiary z I wojny światowej, w przededniu 100 rocznicy wybuchu, upamiętnia dębowy krzyż ustawiony
w 2012 r. staraniem biłgorajskich regionalistów w Biłgoraju na Piaskach. W 2013 r. odnowiono cmentarz z I wojny światowej w Zastawiu na terenie gminy Goraj.
Puszcza Solska była drugim domem dla wielu oddziałów partyzanckich AK i BCH podczas II wojny światowej. Wysokie sosny, świerki, jodły czy też puszczańskie bagna, stały się kryjówką dla partyzantów po tragicznej bitwie w czerwcu 1944 roku pod Osuchami, ratując im życie przed hitlerowską obławą. Także po zakończeniu wojny Puszcza Solska
stała się kryjówką dla wielu żołnierzy podziemia spod znaku WiN i NSZ. To w okolicach Ciosmów w ziemnym bunkrze
aresztowano 31 grudnia 1961 r. jednego z ostatnich żołnierzy zbrojnego podziemia Andrzeja Kiszkę. W Szozdach na te-
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renie gminy Tereszpol, ksiądz profesor Tadeusz Guz ufundował przepięknie wkomponowaną w wiejski pejzaż Drogę
Krzyżową, która nawiązuje do historii wsi i lokalnej architektury. Projektantem Drogi Krzyżowej jest architekt Maria
Gmyz z Zamościa, a wykonawcami kapliczek i ich wystroju w postaci obrazów i grafik Marcin Sarzyński z Biłgoraja, Mirosław Szczepanik z Bukowej, Stanisław Potręć z Krasnobrodu. Wieś Szozdy pięknie położona wśród roztoczańskich
wzgórz ma w rzucie poziomym kształt krzyża. Odsłonięta w 2013 r. Droga Krzyżowa upamiętnia Rok Wiary i przypomina
wiernym, że Kościół jest naszym domem.
Na koniec wreszcie wypada wspomnieć tych, którzy żyjąc w krajobrazie Puszczy Solskiej i Roztocza uświęcali Ziemię Biłgorajską swoją postawą nacechowaną miłością do bliźnich i nieprzyjaciół swojej Ojczyzny. Należą do nich
błogosławiony ksiądz Zygmunt Pisarski, wikariusz z parafii św. Michała Archanioła w Soli. Pracował też w Zamchu
i w Trzęsinach na Roztoczu Zachodnim. Został zamordowany 30 stycznia 1943 r. przez Niemców w Gdeszynie, gdyż nie
chciał zdradzić sowieckich partyzantów. Na wyniesienie na ołtarze czeka Sługa Boży Ksiądz Błażej Nowosad posługujący
w Aleksandrowie. Został zamordowany w parafii rzymskokatolickiej w Potoku Górnym 19 grudnia 1943 r. przez ukraińskich banderowców. Na ołtarze cerkiew prawosławna wyniosła świętego Ojca Leoncjusza Stasiewicza urodzonego w Tarnogrodzie, wieloletniego więźnia sowieckich łagrów w Komi i Karagandzie, którego postawa sprawiła, że więźniowie
już za życia uważali go za świętego i prostowali kręte ścieżki swojego życia. Za jego przyczyną dokonało się wiele cudów.
Zmarł w 1972 r. w Michajłowskim.
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Składy osobowe
poszczególnych kadencji
Rady Powiatu
I KADENCJA (1998–2002)

1. Bełżek Aleksander – Członek Zarządu
2. Białas Tadeusz
3. Bil Ryszard – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
4. Brodziak Jan

5. Dechnik Zygmunt - Przewodniczący Rady Powiatu

6. Derkacz Wiesław
7. Dzido Stanisław
8. Flor Paweł
9. Głowala Józef
10. Gołębiowska Jadwiga
11. Gontarz Stanisław

12. Kruk Halina
13. Kucharczuk Marian
14. Kulanin Kazimierz
15. Kurzyna Marian – Przewodniczący Rady Powiatu
16. Kutyła Michał
17. Lachowicz Marian
18. Leń Zenon
19. Łobejko Antonina
20. Małyszek Czesław – Starosta Biłgorajski
21. Mazurek Marian – Wicestarosta Biłgorajski
22. Mielnik Jan – Członek Zarządu
23. Nakonieczny Jan
24. Nieścior Józef
25. Nieścior Wiesław
26. Olszta Adam
27. Ostrowski Mieczysław
28. Partyka Edward
29. Pawłowski Mirosław
30. Różyński Wiesław
31. Schodziński Stanisław
32. Serafin Barbara
33. Sitarz Władysław – Członek Zarządu
34. Siwik Mirosław
35. Sobótka Alfred
36. Tujaka Tadeusz
Liczba sesji: LIII
37. Wach Andrzej
38. Wielgan Władysław
Liczba podjętych
39. Wierzbowski Edward
uchwał: 318

II KADENCJA (2002–2006)

III KADENCJA (2006–2010)

1. Bełżek Aleksander
2. Dechnik Zygmunt
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ferens Tadeusz
Flor Paweł
Godek Ryszard
Kruk Halina
Kucharczuk Marian
Kurzyna Marian – Wiceprzewodniczący Rady
Powiatu
9. Kwiecień Andrzej
10. Lachowicz Marian
11. Larwa Bogusław
12. Maciocha Tadeusz
13. Majewski Jan
14. Małyszek Czesław – Wicestarosta Biłgorajski
15. Nieścior Wiesław
16. Okoń Kazimierz
17. Paluch Marian
18. Piętak Franciszek – Przewodniczący Rady
Powiatu

19. Placek Andrzej – Członek Zarządu
20. Schodziński Stanisław – Starosta Biłgorajski
21. Tokarski Marian – Etatowy Członek Zarządu
22. Wojtyła Edward – Wiceprzewodniczący Rady
Powiatu
23. Woźnica Zofia
Liczba sesji: LIII

1. Bełżek Aleksander
2. Borowiec Józef
3. Borowiec Łukasz
4. Czarny Józef – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
5. Doliński Krzysztof
6. Flor Paweł
7. Iskra Antoni
8. Jabłoński Ryszard
9. Kucharczuk Marian
10. Kurzyna Marian – Wiceprzewodniczący Rady
Powiatu
11. Lachowicz Marian
12. Niespodziewański Stanisław – Członek Zarządu
13. Nieścior Wiesław
14. Onyszkiewicz Marek – Starosta Biłgorajski

15. Papierz Ryszard
16. Piskorski Jarosław
17. Pluskwa Józef – Członek Zarządu
18. Popik Zbigniew
19. Różański Janusz – Przewodniczący Rady
Powiatu
20. Schodziński Stanisław – Wicestarosta Biłgorajski
21. Tokarski Marian – Etatowy Członek Zarządu
22. Wolanin Dariusz
23. Woźnica Zofia
Liczba sesji: XLI

Liczba podjętych
uchwał: 463

Liczba podjętych
uchwał: 350

IV KADENCJA (2010–2014)

1. Borowiec Józef
2. Czarny Józef – Etatowy Członek Zarządu
3. Doliński Krzysztof
4. Dudek Jan
5. Ferens Tadeusz
6. Flor Dorota
7. Furlepa Michał
8. Hułas Zdzisław
9. Jabłoński Ryszard
10. Korniak Ryszard
11. Kurzyna Marian – Wiceprzewodniczący Rady
Powiatu
12. Lewandowski Stanisław
13. Olszta Adam
14. Paluch Mariusz
15. Papierz Ryszard
16. Piskorski Jarosław – Członek Zarządu
17. Późniak Mirosław – Przewodniczący Rady
Powiatu
18. Schodziński Stanisław – Wicestarosta
Biłgorajski
19. Siwik Mirosław – Wiceprzewodniczący Rady
Powiatu
20. Sobótka Alfred – Członek Zarządu
21. Tokarski Marian – Starosta Biłgorajski
22. Wilczyński Ireneusz
23. Wolanin Dariusz
Liczba sesji: (stan na
dzień 18.12.2013)
XXXI
Liczba podjętych
uchwał: (18.12.2013)
221

40. Wryszcz Feliks
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RADA POWIATU BIŁGORAJSKIEGO

CZESŁAW
MAŁYSZEK
Starosta
Biłgorajski

ZYGMUNT
DECHNIK

Przewodniczący Rady
Powiatu

MARIAN
MAZUREK
Wicestarosta
Biłgorajski

TADEUSZ
BIAŁAS

JAN
BRODZIAK

WIESŁAW
DERKACZ

MARIAN
LACHOWICZ

ZENON
LEŃ

BARBARA
SERAFIN

MIROSŁAW
SIWIK

radny

radny

radny

radny

radny

radny

Wiceprzewodniczący
Rady Powiatu

MARIAN
KURZYNA

Wiceprzewodniczący
Rady Powiatu

ALEKSANDER
BEŁŻEK

STANISŁAW
DZIDO

PAWEŁ
FLOR

ANTONINA
ŁOBEJKO

JAN
NAKONIECZNY

ALFRED
SOBÓTKA

TADEUSZ
TUJAKA

radny

radny

radny

radny

radny

radny

RYSZARD
BIL

I KADENCJA (1998–2002)

Członek Zarządu

JAN
MIELNIK

Członek Zarządu

WŁADYSŁAW
SITARZ

JÓZEF
GŁOWALA

JADWIGA
GOŁĘBIOWSKA

STANISŁAW
GONTARZ

HALINA
KRUK

MARIAN
KUCHARCZUK

KAZIMIERZ
KULANIN

MICHAŁ
KUTYŁA

JÓZEF
NIEŚCIOR

WIESŁAW
NIEŚCIOR

ADAM
OLSZTA

MIECZYSŁAW
OSTROWSKI

EDWARD
PARTYKA

MIROSŁAW
PAWŁOWSKI

WIESŁAW
RÓŻYŃSKI

STANISŁAW
SCHODZIŃSKI

ANDRZEJ
WACH

WŁADYSŁAW
WIELGAN

EDWARD
WIERZBOWSKI

FELIKS
WRYSZCZ

radny

radny

radny

radny

radny

radny
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radny

radny

radny

radny

radny

Członek Zarządu

radny

radny

radny

radny

radny

radny

radny

radny

radny
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RADA POWIATU BIŁGORAJSKIEGO
II KADENCJA (2002–2006)

STANISŁAW
SCHODZIŃSKI
Starosta

FRANCISZEK
PIĘTAK

Przewodniczący Rady
Powiatu

CZESŁAW
MAŁYSZEK
Wicestarosta

Wiceprzewodniczący
Rady Powiatu

ANDRZEJ
PLACEK

Członek Zarządu

TADEUSZ
FERENS

Członek Zarządu

ALEKSANDER
BEŁŻEK

HALINA
KRUK

MARIAN
KUCHARCZUK

JAN
MAJEWSKI

MARIAN
MAZUREK

radny

radny

radny

radny

Wiceprzewodniczący
Rady Powiatu

MARIAN
TOKARSKI

Etatowy Członek
Zarządu

MAREK
ONYSZKIEWICZ

ZYGMUNT
DECHNIK

PAWEŁ
FLOR

ANDRZEJ
KWIECIEŃ

MARIAN
LACHOWICZ

WIESŁAW
NIEŚCIOR

KAZIMIERZ
OKOŃ

radny

radny

radny

MARIAN
KURZYNA

RADA POWIATU BIŁGORAJSKIEGO
III KADENCJA (2006–2010)

radny

radny

radny

EDWARD
WOJTYŁA

Starosta

JANUSZ
RÓŻAŃSKI

Przewodniczący Rady
Powiatu

STANISŁAW
SCHODZIŃSKI
Wicestarosta

Wiceprzewodniczący
Rady Powiatu

RYSZARD
GODEK
radny

STANISŁAW
NIESPODZIEG
WAŃSKI

JÓZEF
PLUSKWA

ALEKSANDER
BEŁŻEK

BOGUSŁAW
LARWA

TADEUSZ
MACIOCHA

PAWEŁ
FLOR
radny

ANTONI
ISKRA
RADNY

MARIAN
PALUCH

ZOFIA
WOŹNICA

WIESŁAW
NIEŚCIOR

RYSZARD
PAPIERZ

radny

radny

radny

radny

radny
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Członek Zarządu

radny

Członek Zarządu

radny

JÓZEF CZARNY

MARIAN
KURZYNA

MARIAN
TOKARSKI

Wiceprzewodniczący
Rady Powiatu

Etatowy Członek
Zarządu

JÓZEF
BOROWIEC

ŁUKASZ
BOROWIEC

KRZYSZTOF
DOLIŃSKI

RYSZARD
JABŁOŃSKI

RYSZARD
KOSTRUBIEC

MARIAN
KUCHARCZUK

MARIAN
LACHOWICZ

JAROSŁAW
PISKORSKI

ZBIGNIEW
POPIK

DARIUSZ
WOLANIN

ZOFIA
WOŹNICA

radny

radny

radny

radny

radny

radny

radny

radny

radny

radny

radny

radny
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RADA POWIATU BIŁGORAJSKIEGO
IV KADENCJA (2010–2014)

MARIAN
TOKARSKI
Starosta

MIROSŁAW
PÓŹNIAK

Przewodniczący Rady
Powiatu

STANISŁAW
SCHODZIŃSKI
Wicestarosta

Wiceprzewodniczący
Rady Powiatu

Wiceprzewodniczący
Rady Powiatu

Etatowy Członek
Zarządu

JAROSŁAW
PISKORSKI

Członek Zarządu

ALFRED
SOBÓTKA

Członek Zarządu

JÓZEF
BOROWIEC

KRZYSZTOF
DOLIŃSKI

JAN
DUDEK

TADEUSZ
FERENS

DOROTA
FLOR

MICHAŁ
FURLEPA

ZDZISŁAW
HUŁAS

RYSZARD
JABŁOŃSKI

RYSZARD
KORNIAK

STANISŁAW
LEWANDOWSKI

ADAM
OLSZTA

MARIUSZ
PALUCH

RYSZARD
PAPIERZ

FRANCISZEK
PIĘTAK

IRENEUSZ
WILCZYŃSKI

DARIUSZ
WOLANIN

radny

radny

radny

radny

radny

radny

radny

MARIAN
KURZYNA

radny

radny

radny

MIROSŁAW
SIWIK

radny

radny

radny

JÓZEF
CZARNY

radny

radny

radny

Wieża widokowa w kamieniołomach w Józefowie
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Budynek Starostwa Powiatowego w Biłgoraju
w latach 1999–2012

Siedziby
Powiatu Biłgorajskiego
W latach zaborów urząd powiatowy usytuowano w wynajętym budynku prywatnym przy ulicy Tarnogrodzkiej
(dzisiejsza ul. Kościuszki). Budynek urzędu pełnił swoją rolę jeszcze w latach międzywojennych; był to jednopiętrowy dom mający parter murowany a piętro drewniane. Budynek był zdecydowanie niewystarczający.
W okresie międzywojennym na parterze znajdowała się kasa skarbowa, inspektor skarbowy, Sejmik, dwa pozostałe pokoje zajmował referat aprowizacyjny. Na piętrze w siedmiu pomieszczeniach mieścił się urząd starościński. Pozostałe agendy, jak referatu rolnego oraz biura lekarza powiatowego, powiatowego lekarza weterynarii
i architekta mieściły się w sąsiednim budynku.
Na krótko przed II wojną światową urząd starościński przeniesiono na obecne miejsce gdzie w latach trzydziestych przez kilka lat mieściła się szkoła rzemieślnicza (uczono tam m.in. wyplatania koszyków). Także w latach
okupacji 1939 - 1944 tu mieściła się siedziba niemieckiego starostwa. Nie zmieniono tego po wyzwoleniu, siedziba
powiatu biłgorajskiego miała tu miejsce aż do pożaru w styczniu 1946 r. W następnych latach, starostwo musiało
wynajmować pomieszczenia w całym mieście.
Dopiero od 1949 roku po wybudowaniu nowego gmachu na powrót urząd zaczął tu funkcjonować już jako siedziba starostwa i Prezydium Powiatowej Rady Narodowej Biłgoraju. Ta sytuacja istniała do 1975 r., kiedy zlikwidowano powiaty. Ponieważ budynek stracił swoje znaczenie jako siedziba powiatu, w 1977 r. przeznaczono go na
oddział wewnętrzny biłgorajskiego szpitala. Jednakże po wybudowaniu nowego gmachu szpitala chorzy zostali
tam przeniesieni.
Po utworzeniu powiatów w 1999 r., starostwo usytuowano w budynku przy ul. Kościuszki 87. Ponieważ stary
budynek Starostwa Powiatowego był niewystarczający dla potrzeb urzędu, postanowiono budynek poszpitalny wyremontować i rozbudować. W związku z tym od 2012 roku zmieniła się siedziba urzędu.

Budynek Starostwa Powiatowego w Biłgoraju
lata II wojny światowej
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Budynek, w którym do tej pory mieściła się siedziba Starostwa Powiatowego w Biłgoraju, to budynek wybudowany w drugiej połowie lat trzydziestych XX wieku. W tym czasie pobudowano w bliskiej odległości, przy ulicy Kościuszki, trzy budynki o podobnej architekturze – obecny budynek starostwa, budynek, który aktualnie zajmuje poczta (ten został
najbardziej zmieniony) i budynek starego
banku. Budynki te były własnością prywatną,
najprawdopodobniej żydowską.
Niestety, brakuje informacji dotyczących
historii budynku starostwa. „Nawet stosunkowo
obszerne” Dzieje Biłgoraja tylko kilkakrotnie
nadmieniają informacje, i to pośrednio, które
mogłyby posłużyć do opracowania historii tego
miejsca. Tak samo brak jest ludzi, którzy mogliby i chcieli opowiedzieć jego dzieje. Wynika
to po części z upływu lat, po części z funkcji,
jakie spełniał.
Wiadomo, że przed drugą wojną światową
w budynku tym mieściła się siedziba Klubu Rodziny Urzędniczej powstałego z inicjatywy starosty Tadeusza Szałowskiego jako przeciwwaga
dla biłgorajskiego Klubu Towarzyskiego. Tutaj,
Szkoła wyplatania koszyków. Pod koniec lat 30. XX w. siedziba
ze względu na dużą ilość miejsca, odbywały się
Starostwa Powiatowego
często zabawy i potańcówki dla mieszkańców
miasta.
W okresie drugiej wojny światowej budynek został zajęty na potrzeby dowództwa żandarmerii niemieckiej (szeregowi żołnierze stacjonowali w trzech barakach w Puszczy Solskiej obok kościoła). Natomiast w budynku po drugiej stronie ulicy, w którym obecnie ma siedzibę Urząd Gminy Biłgoraj, po dobudowaniu piętra urządzono kasyno dla niemieckiej
kadry urzędniczej. Sytuacja ta trwała przez całą wojnę.
Po wyzwoleniu Biłgoraja przez wojska radzieckie 24 lipca 1944 roku, budynek został zajęty przez oddział AL Andrzeja
Pajdy. Utworzono tam siedzibę najpierw Milicji Ludowej a następnie Milicji Obywatelskiej. Natomiast w budynku naprzeciwko – tj. w budynku obecnej siedziby
Gminy Biłgoraj, umieszczono Urząd Bezpieczeństwa.
Warto dodać, że większość przedstawicieli
ówczesnej biłgorajskiej władzy ludowej starała
się także zamieszkiwać w pobliżu, gdyż z pewnością dawało im to większe poczucie bezpieczeństwa. Stąd niejednokrotnie mieszkali
w sąsiednich budynkach, zostawiając właścicielom np. tylko jedno pomieszczenie.
Milicja Obywatelska budynek zajmowała
długo – do lat osiemdziesiątych, kiedy to przeniesiono jej siedzibę na ulicę Polną. Później,
w budynku umieszczono Urząd Rejonowy, a następnie, po reformie administracyjnej i znacznym powiększeniu budynku, przeznaczono go
Pożar Starostwa Powiatowego w Biłgoraju w styczniu 1946 roku
na siedzibę biłgorajskiego Starostwa Powiatowego.
W latach, kiedy budynek zajmowała MO – na frontowej ścianie, na wieżyczce, w 1959 roku ufundowano tablicę upamiętniającą milicjantów z Biłgoraja i okolic, którzy zginęli w walkach w drugiej połowie lat czterdziestych. Tablica wisiała jeszcze na początku lat dziewięćdziesiątych, po czym została „po cichu” zdjęta.
Najciekawszą, ale też najsmutniejszą historię, budynek miał w pierwszych latach po drugiej wojnie światowej, kiedy
była tam wspomniana już siedziba Komendy Milicji Obywatelskiej. Prawdopodobnie, początkowo „urzędowali” tam też
funkcjonariusze NKWD. W budynku odbywała się część przesłuchań więźniów, zarówno politycznych jak i kryminalnych.
Trzeba jednak podkreślić, że – jak się wydaje, zdecydowana ich większość odbywała się po drugiej stronie ulicy, w bu-
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Jedyne w Polsce tablice Dekalogu na urzędzie

W Biłgoraju na budynku Starostwa Powiatowego wmurowano w dniu 31 maja 2005 r. tablice Dekalogu, z literami wyrytymi w kamieniu granitowym. Tablice wmurowane są w ścianę budynku, który obecnie zajmuje Muzeum Ziemi Biłgorajskiej w Biłgoraju. Kiedyś w tym budynku była katownia UB i posterunek żandarmerii niemieckiej. Jest to główna ulica
w Biłgoraju, przechodząca przez środek miasta. Projektantem tablic był Marian Jagusiewicz i Stanisław Schodziński, natomiast wykonawcą Kazimierz Wajda z Biłgoraja. Tablice ustawiono staraniem Rejonowego Komitetu Obywatelskiego
Ziemi Biłgorajskiej (przewodniczący Marian Jagusiewicz) i Starostwa Powiatowego w Biłgoraju (starosta Stanisław Schodziński). Poświęcenia dokonał proboszcz parafii św. Jerzego w Biłgoraju ks. kan. Czesław Szuran. Są to jedyne tablice
w Polsce pisane pełnym tekstem, a nie cyframi.
Lata II wojny światowej, w tym czasie
budynek zajmowała żandarmeria niemiecka
(zdjęcie ze zbiorów Muzeum Ziemi Biłgorajskiej w Biłgoraju)
dynku UB. Jednakże, więźniowie byli przetrzymywani na terenie obu posesji, chociaż, zdecydowanie
więcej było ich w UB (tam na podwórku była
nawet komórka, gdzie przetrzymywano tych, którzy nie mieścili się w celach w piwnicy).

Budynek Prezydium Powiatowej Rady Narodowej
w Biłgoraju, lata 60. XX w. Reprodukcja pocztówki (później
w tym budynku miał siedzibę Szpital Wewnętrzny)

Po przesłuchaniach więźniowie trafiali albo do więzienia w Biłgoraju przy ulicy Zamojskiej, albo byli też wywożeni
dalej. Byli to przede wszystkim patrioci walczący z nową władzą sowiecką, w tym „żołnierze wyklęci”.
Według ustalonych informacji w piwnicach budynku MO było dwie cele, w których przetrzymywano więźniów oraz
karcer.
Budynek pełnił funkcję siedziby powiatu w latach 1999–2012, jednakże ze względu na niewystarczającą powierzchnię, starostwo przeniesiono do zmodernizowanego budynku po byłym Prezydium Powiatowej Rady Narodowej i Szpitalu
Wewnętrznym.

Nowy Budynek Starostwa
od 2012 r.
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Starostowie
i naczelnicy
powiatu
Naczelnicy powiatu w latach 1867–1915
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aleksandr Trojanski
Piotr Gonsirowski
Iwan Grigorowicz
Iwan Szternberg
Iwan Gurski
Orest Kobylecki
Konstantin Riazanski
Aleksandr Griekow
Walerian Kuzniecow
Konstantin Silin
Władimir Lewalt-Jezierski
Michaił Anisimow
Fieodor Kisielewicz
Fieodor Sarżewski
Stiepan Patkowski

Mieszkańcy Biłgoraja, 1897 rok, w środku siedzi Walerian
Kuzniecow, naczelnik powiatu

C. i k. komendanci powiatu
w latach 1915–1918
•
•
•

Karl Roller
Julius Schneider
Ernest Migula

Komisarze i starostowie powiatu
w latach 1918–1939
•
•
•

•
•
•
•
•
•

August Cyfrowicz (królewsko-polski starosta)
Wacław Matraś (komisarz ludowy)
Stanisław Fijałkowski (komisarz rządowy, później
starosta)
Michał Wazowski (starosta)
Ignacy Święcicki
Stanisław Uzarski
Ignacy Bobek (Barski)
Adam Szmidt
Tadeusz Szałowski

August Cyfrowicz

Niemieccy starostowie powiatu
w latach 1939–1944
•
•
•
•

Wacław Matraś, komisarz ludowy powiatu w 1918 roku

Werner Ansel
Karl Adam
Hans Augustin
Erich Lőwer

Starostowie, przewodniczący PRN
i naczelnicy powiatu w latach 1944–1975
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Franciszek Dziuba-Orski – starosta
Stanisław Makieło
Józef Szcząchor
Franciszek Dziuba-Orski – przewodniczący
Powiatowej Rady Narodowej w Biłgoraju
Józef Dechnik
Andrzej Nizio
Józef Szcząchor
Józef Kozyra
Tadeusz Zając
Kazimierz Konefał
Emilian Lipianin
Wiesław Obszański
Wiesław Obszański
– naczelnik powiatu (1973–1975)

ppłk Tadeusz Szałowski (w kapeluszu), Starosta Powiatu Biłgorajskiego
w latach 1928–1939

Józef Dechnik, przewodniczący
Prezydium Powiatowej Rady
Narodowej w Biłgoraju członek
i założyciel Komunistycznej Partii Polski w 1939 r.

Marek Onyszkiewicz

Starostowie powiatu
w latach 1999–2014
•
•
•
•

Czesław Małyszek (1999–2002)
Stanisław Schodziński (2002–2006)
Marek Onyszkiewicz (2006–2010)
Marian Tokarski (2010–2014)

Stanisław Schodziński
Marian Tokarski
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Czesław Małyszek
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Muzeum Ziemi Biłgorajskiej
w Biłgoraju
Historia i dzień dzisiejszy muzeum

Muzeum Ziemi Biłgorajskiej w Biłgoraju, pod nazwą Muzeum w Biłgoraju powstało
w 1966 roku (uchwała Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Biłgoraju). Działalność swą, jako oddział Muzeum Okręgowego w Lublinie rozpoczęło w roku następnym.
Rok 1966 był rokiem uroczystych obchodów Tysiąclecia Państwa Polskiego. W roku tym podjęto szereg oddolnych
inicjatyw lokalnych dla uświetnienia obchodów. Między innymi takie inicjatywy podejmowane były w zakresie tworzenia, rozbudowy już istniejących czy też dalszego rozwoju placówek kulturalnych na terenie całego kraju. Dzięki takim
właśnie inicjatywom powstała także placówka muzealna w Biłgoraju.
Utworzenie Muzeum poprzedziła rozległa działalność zbieracka znanego kolekcjonera, regionalisty, miłośnika archeologii i etnografii, nauczyciela matematyki Michała Pękalskiego. W trakcie swoich licznych wędrówek po Regionie
Biłgorajskim, Kraśnickim i Janowskim zgromadził on olbrzymi prywatny zbiór zabytków archeologicznych, etnograficznych i numizmatycznych. Bogactwu znalezisk towarzyszyło też bogactwo spostrzeżeń, które zostały ujęte w notatki
i znalazły swoje miejsce w prowadzonym przez wspomnianego badacza domowym archiwum.

Kultura jest pojęciem niezwykle

złożonym i nastręczającym badaczom z różnych dziedzin nie lada
trudności, jednak niezależnie
od spojrzenia na to zjawisko,

słowem, które najczęściej prze-

wija się w kontekście rozmowy

o kulturze jest „wartość”.

Powiat Biłgorajski, ze względu

na swoje położenie i wiążący się
z nim unikalny charakter, jest

prawdziwym zagłębiem nie-

zwykle wartościowej kultury –

niezależnie od tego, czy mamy na

myśli wielowiekowe i wielokul-

turowe dziedzictwo, kulturę
ludową, czy też dokonania

współczesnych, awangardowych

twórców.

Obecna siedziba Muzeum Ziemi Bilgorajskiej
Dzięki swoim staraniom, a także zrozumieniu przez otoczenie wartości podejmowanych przez niego działań, znalazł
on opiekę i zainteresowanie ze strony Włosiankarskiej Spółdzielni Pracy w Biłgoraju. Spółdzielnia ta, jeszcze w 1956
roku wykupiła zbiory Michała Pękalskiego, jednocześnie przydzielając mu lokal w zajmowanych przez siebie pomieszczeniach umożliwiła zorganizowanie tam ekspozycji. Etap ten, w historii muzealnictwa biłgorajskiego określa się jako
funkcjonowanie punktu muzealnego.

38

39

Muzeum Ziemi Biłgorajskiej w Biłgoraju z siedzibą w budynku Urzędu Miasta Biłgoraj
25 stycznia 1966 roku uchwałą Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Biłgoraju zostało powołane Muzeum Regionalne w Biłgoraju. Jeszcze będąc w trakcie organizacji, otrzymało ono w darze cały zbiór będący dotychczasową własnością punktu muzealnego przy Włosiankarskiej Spółdzielni Pracy w Biłgoraju. Jednocześnie uchwała, a przede wszystkim
jej rozpropagowanie w społeczności lokalnej pobudziło ofiarność społeczeństwa Ziemi Biłgorajskiej. Znalazło to odzwierciedlenie w postaci przekazania do zbiorów nowo powstającej placówki olbrzymiej ilości eksponatów. Ofiarodawcami były zarówno osoby prywatne jak też i instytucje działające na terenie miasta i Powiatu Biłgorajskiego.
Nowo utworzone muzeum otrzymało na swoje cele, jako siedzibę, część pomieszczeń stanowiących podpiwniczenie
nowego budynku Prezydium Miejskiej Rady Narodowej (ratusza). Oprócz uchwały o powołaniu muzeum, zatwierdzonego
przez Ministerstwo Kultury i Sztuki statutu muzeum przyznany lokal o łącznej powierzchni około 300 m2 oraz wydzielony budżet, pozwalający między innymi na zatrudnienie pracowników stanowiły podstawę do rozpoczęcia działalności.
Uroczyste otwarcie ekspozycji i rozpoczęcie właściwej działalności nastąpiło w maju 1967 roku. Muzeum Regionalne
w Biłgoraju, mieszcząc się w strukturach administracyjnych województwa lubelskiego funkcjonowało jako oddział Muzeum Okręgowego w Lublinie.
Koniec lat sześćdziesiątych i początek lat siedemdziesiątych to okres powolnego, ale systematycznego kształtowania
się zbiorów muzealnych. Dzięki aktywności ówcześnie zatrudnionej kadry w muzeum szybko wzrastała ilość eksponatów.
Pozyskiwanie eksponatów odbywało się drogą darów, zakupów oraz zapoczątkowanych i prowadzonych przez pracowników muzeum badań i poszukiwań terenowych.
Część z nowo pozyskanych eksponatów znalazła się na ciągle modyfikowanych ekspozycjach, część zaś zaczęła zapełniać szczupłe magazyny. Jednakże skromna powierzchnia ekspozycyjna uniemożliwiała pokazanie w pełni całego bogactwa Regionu Biłgorajskiego, z jego bogatą historią, kulturą i sztuką, rzemiosłem, w tym z niewątpliwie wiodącym –
sitarstwem.
Jako Oddział Muzeum Okręgowego w Zamościu, Muzeum Rzemiosł Ludowych w Biłgoraju funkcjonowało do października 1999 roku. Wtedy to, w związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 1999 roku tzw. reformy administracyjnej na mocy której utworzono Powiat Biłgorajski i jednocześnie zlikwidowano województwo zamojskie oraz w związku
z ustawą tzw. „kompetencyjną”, nakładającą na powiaty obowiązek organizowania i utrzymywania placówek muzealnych, nastąpiła reorganizacja, a właściwie podział Muzeum Okręgowego w Zamościu na cztery muzea powiatowe. Decyzję w tej sprawie podjął Wojewoda Lubelski dnia 27 września 1999 roku.
Od dnia 1 stycznia 2000 roku działa ono jako samodzielna samorządowa instytucja kultury, pod nową nazwą – Muzeum Ziemi Biłgorajskiej w Biłgoraju, która według kierownictwa muzeum znacznie lepiej podkreśla charakter regionalnego muzeum.
Organem założycielskim jest Rada Powiatu Biłgorajskiego. Aktualnie, finansowane przez Powiat Biłgorajski Muzeum
Ziemi Biłgorajskiej w Biłgoraju jest placówką regionalną, wielodziałową, w której w działach: archeologii, etnografii,
historii, militariów, numizmatyki i sztuki zgromadzonych jest przeszło dziesięć tysięcy obiektów.
Muzeum, zgodnie ze swoimi celami statutowymi gromadzi (w drodze badań własnych, darów, depozytów i zakupów)
eksponaty, konserwuje je i zabezpiecza, przechowuje, opracowuje oraz udostępnia je na organizowanych wystawach
stałych i czasowych.
Prowadzi również działalność badawczą i popularyzatorsko – oświatową, mając dobre oparcie w środowisku ludzi
kultury, oświaty i w szeroko ujmowanej społeczności lokalnej.
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Remont
Zagrody
Sitarskiej
ze środków
MKiDN
i Starostwa
Powiatowego
w Biłgoraju
w 2012 roku

Muzeum Ziemi Biłgorajskiej w Biłgoraju jest muzeum o charakterze regionalnym, wielodziałowym. Ze
względu na ogólną ilość eksponatów – około 10 500
oraz biorąc pod uwagę ich specyfikę, zbiory muzealne
zostały podzielone między następujące działy:
• dział archeologii,
• dział etnografii,
• dział historii,
• archiwalia,
• dział militariów,
• dział numizmatyki,
• dział sztuki.
W dziale archeologii znajduje się około 200 eksponatów. Na tę liczbę składają się, w przeważającej
mierze znaleziska luźne, pochodzące z różnych miejscowości – leżących na terenie Regionu Biłgorajskiego.
Znaczna ich część nie posiada dokładnej lokalizacji,
stanowiąc znaleziska przypadkowe, bądź tez będące
wynikiem poszukiwań amatorskich. Najstarszymi
spośród eksponatów archeologicznych (łączonymi ze
środkową epoką kamienia – mezolitem) są dwie grupy
drobnych narzędzi i wiórów krzemiennych z miejscowości Baraki w Pow. Kraśnickim i z Harasiuk z Pow.
Biłgorajskiego. Większość zabytków można powiązać
z młodszą epoką kamienia (neolitem) oraz częściowo
z wczesną epoką brązu. Są to przeważnie narzędzia
krzemienne (siekierki, narzędzia wiórowe i odłupkowe) oraz broń (toporki kamienne, krzemienne grociki strzał do łuku i groty oszczepów). Większość
z nich pochodzi z obszarów pokrytych glebami lessopodobnymi, znad środkowego odcinka rzeki Tanew.
Stosunkowo liczne są materiały (ceramika) wczesnośredniowieczne, znalezione nad Tanwią i w bezpośrednich okolicach Biłgoraja – nad rzekami Biała i Czarna
Łada.
Dział etnografii to około 2000 eksponatów.
Znaczna ich część to zabytki kultury materialnej wsi
Ziemi Biłgorajskiej. Dominują tu przede wszystkim
narzędzia pracy. W grupie tej wyróżniającą pozycje
zajmują narzędzia pracy związane z wiodącym w Regionie Biłgorajskim rzemiosłem sitarskim. Wśród
narzędzi znaczną część stanowią też narzędzia do
obróbki drewna, powiązane z rzemiosłami opartymi
o ten surowiec: bednarstwo, kołodziejstwo, stolarstwo,
wyrób gontów itp. Bogato reprezentowana jest w zbiorach działu etnograficznego plastyka ludowa. W grupie
tej mieści się ponad 200 rzeźb ludowych o dominującej
tematyce religijnej (różne przedstawienia Chrystusa
Frasobliwego, Ukrzyżowanego, postaci świętych itp.)
jak też i licznej tematyce świeckiej (życie codzienne
wsi, scenki rodzajowe, zajęcia ludności). W grupie
rzeźby o tematyce sakralnej niewątpliwie najciekawszy jest zespół kilkunastu rzeźb pochodzących z drugiej połowy XVIII i z XIX wieku. Stosunkowo
skromniej przedstawia się zbiór malarstwa ludowego,
wykonywanego zarówno na szkle jak i na płótnie. Podobnie też wyraźnie jest mniej zabytków należących
Fragment wystawy
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wrześniu 1939 roku, który został w 1994 roku wykopany przez badających teren pracowników Muzeum i po gruntownej
konserwacji zasilił zbiory Muzeum Ziemi Biłgorajskiej w Biłgoraju.
Ponad 4500 monet tworzy dział numizmatyki. W grupie tej niewątpliwie najstarszymi są monety z okresu Cesarstwa
Rzymskiego, pochodzące najprawdopodobniej ze znaleziska gromadnego (skarbu) odkrytego w okresie dwudziestolecia
międzywojennego na terenie Biłgoraja. Do szczególnie cennych należą też niewątpliwie zespoły sześciu skarbów monet
siedemnastowiecznych znalezionych w różnych miejscowościach na terenie Regionu Biłgorajskiego. Drogą zakupów
udało się pozyskać do zbioru liczne monety pochodzące z okresu Królestwa Polskiego i II Rzeczpospolitej. Ostatnio rozpoczęto też gromadzenie polskich monet i banknotów współczesnych, pochodzących z okresu PRL.
Dział sztuki, obejmujący około 100 eksponatów, zawiera eksponaty o dość zróżnicowanym charakterze. Oprócz grafik i obrazów znajdują się tam też przedmioty artystyczne domowego użytku (świeczniki, samowary, lampy mosiężne).
Większość z nich stanowi przykład rzemiosła artystycznego.
Na marginesie prezentacji zbiorów Muzeum Ziemi Biłgorajskiej nasuwa się jedna uwaga. Po okresie żywiołowego
wprost pozyskiwania zbiorów, co wynikało między innymi z konieczności zorganizowania ekspozycji stałych i jednocześnie towarzyszyła temu dość dobra kondycja finansowa muzeum, nastąpił okres spowolnienia wzrostu ilościowego
eksponatów. Na dzień dzisiejszy, przy pozyskiwaniu zbiorów bardziej zaczynają się liczyć elementy celowości pozyskiwania oraz jakość samego eksponatu. Zbiory są powiększane z większą rozwagą. Z pewnością wpłynęło to już na poprawę jakości kolekcji muzealnej i dobrze rokuje na przyszłość zbioru.
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do grupy plastyki obrzędowej (palmy, rózgi weselne, pająki, wycinanki itp.).Liczną grupę eksponatów w zbiorach etnograficznych muzeum stanowią elementy stroju ludowego wraz z towarzyszącymi strojowi ozdobami – sznury korali, bursztynów. Bogato reprezentowany strój, tak zwany biłgorajsko-tarnogrodzki stanowi ciekawy zespół i jest jednocześnie
doskonałym materiałem badawczym nad szeroko pojmowanym strojem ludowym. W skansenowskiej Zagrodzie Sitarskiej na ekspozycji, oprócz ww. narzędzi pracy znajdują się eksponaty ukazujące całokształt życia mieszkańca małego
miasteczka – rzemieślnika, a jednocześnie po części hodowcy i rolnika. Znajdują się tam między innymi urządzenia służące
do prac gospodarskich (wialnie, młynki, żarna), jak i urządzenia służące do przechowywania żywności (kazuby, toki,
beczki, skrzynie). Ponadto eksponowane są tam sprzęty domowe, meble oraz środki transportu (wozy, sanie).
Najliczniejszym zbiorem jest zbiór szeroko pojmowanej historii. Łącznie historia, numizmatyka i militaria liczyły
ponad 8000 eksponatów. Wśród kilkuset eksponatów wpisanych do księgi inwentarzowej (historia) znaczną część stanowią archiwalia, stare druki, gazety i czasopisma. Najliczniej reprezentowane są zabytki dotyczące okresu dwudziestolecia międzywojennego oraz okresu okupacji. W dziale tym znajduje się także kilkadziesiąt eksponatów noszących charakter
zabytków kultury materialnej (wyroby fabryczne z metali, szkła, fajansu itp.).
W ostatnich czasach, w związku z prowadzonymi intensywnymi badaniami terenowymi, między innymi
z użyciem wykrywaczy metali, połączonymi z pozyskiwaniem eksponatów rozrósł się ilościowo i wzbogacił jakościowo dział militariów. Liczący dziś około 3500
obiektów zawiera między innymi kilkaset sztuk broni
białej (szable, bagnety) oraz kilkaset egzemplarzy broni
palnej (karabiny, pistolety i broń myśliwska). Znaczną
część tego zbioru stanowią pozostałości po amunicji
różnego kalibru i rodzaju (strzeleckiej i artyleryjskiej)
w postaci odłamków, łusek i pocisków oraz zapalników.
Niektóre egzemplarze, w stanie kompletnym lecz rozbrojonym stanowią ciekawy materiał tak pod względem
ekspozycyjnym, jak i naukowo-badawczym. Uzupełnieniem zbioru jest wyodrębniona poprzez swój charakter
grupa elementów oporządzenia i umundurowania wojskowego (maski p. gaz, plecaki, torby, menażki, manierki, niezbędniki, mundury itp.). Niewątpliwym
egzemplarzem nr 1 w tym dziale jest sztandar bojowy 73
Pułku Piechoty z Katowic, ukryty przez żołnierzy we
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Przez te wszystkie lata Muzeum Ziemi Biłgorajskiej w Biłgoraju prowadziło swoją działalność w oparciu o:
1. Pomieszczenia ekspozycyjne i biurowe w podpiwniczeniu ratusza przy Pl. Wolności 16. Składały się one z holu –
stanowiącego pomieszczenie biurowe, pomieszczenia dla dyrektora, sanitariatu, dużej sali ekspozycyjnej podzielonej lekką konstrukcją na trzy małe sale, wydzielonej z części ekspozycyjnej biblioteki i podręcznego magazynka.
Ponadto Muzeum dysponowało oddzielnym pomieszczeniem stanowiącym magazyn eksponatów. Całość zajmowała około 300 m2 powierzchni.
2. Pomieszczenia Zagrody Sitarskiej przy ul. Nadstawnej 32, zabytkowego obiektu pochodzącego z I połowy
XIX wieku, składającej się z: domu mieszkalnego, drewutni, spichlerza dwukomorowego, wozowni – wiaty, budynku inwentarskiego, działki o powierzchni ok. 800 m2 zagospodarowanej zielenią. Zagroda Sitarska, stanowiąc
filię Muzeum jest udostępniana zwiedzającym w trakcie sezonu turystycznego.

Na ścianie siedziby muzeum wmurowano Tablice Dekalogu w dniu 31 maja 2005 r. z inicjatywy Rejonowego Komitetu Obywatelskiego Przewodniczącego Mariana Jagusiewicza i Starosty Biłgorajskiego Stanisława Schodzińskiego, poświęcone przez ks. kan. Czesława Szurana w czwartą rocznicę Intronizacji w mieście Biłgoraju stolicy powiatu. Aktu
Intronizacji Chrystusa Króla dokonano w dniu 30 września 2001 r. w Biłgoraju z udziałem władz miasta, powiatu, zakładów
pracy, straży, jednostek organizacyjnych miasta i powiatu. Oryginał aktu umieszczono w sali posiedzeń Rady Miejskiej
Urzędu Miasta Biłgoraja.
W 2011 r. odbyła się uroczystość religijna 10-lecia Intronizacji w Mieście Biłgoraj z udziałem władz powiatu: Starosty Biłgorajskiego Mariana Tokarskiego, Wicestarosty Biłgorajskiego Stanisława Schodzińskiego, Przewodniczącego Rady
Powiatu w Biłgoraju Mirosława Późniaka, jednostek organizacyjnych starostwa, władz miasta, gminy, policji,
straży, organizacji i stowarzyszeń religijnych.

Fragment wystawy
w Muzeum Ziemi Biłgorajskiej w Biłgoraju
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Utworzenie Zagrody Sitarskiej

W roku 1973, w związku z rozbudową miasta postanowiono wyburzyć stare domy sitarskie zachowane w rejonie ulic: Ogrodowa, Krasickiego (obecnie Nadstawna)
i Stawiska. Jednakże, w związku ze zdecydowaną akcją
środowiska regionalistów biłgorajskich i poparciem
Pokaz
ówczesnych władz konserwatorskich województwa lubelw Zagrodzie
skiego, udało się pozostawić „in situ” jedną z zagród
Sitarskiej
leżących w tej części miasta, która miejscowa tradycja
łączyła z rodziną sitarską.
Po przeprowadzonych kompleksowych pracach remontowych i konserwatorskich, Zagroda Sitarska przeznaczona została na siedzibę działu rzemiosł Muzeum w Biłgoraju.
Otwarcie w roku 1976 skansenowskiej ekspozycji w Zagrodzie Sitarskiej stało się kamieniem milowym na drodze
rozwoju muzeum w Biłgoraju. Zaprezentowano tu specyfikę Regionu Biłgorajskiego, w postaci bardzo dobrze rozwiniętych rzemiosł ludowych związanych z obróbką wszechobecnego tu drewna (łubiarstwo, stolarstwo, bednarstwo, kołodziejstwo i wyrób gontów) w połączeniu z wysuniętym na pierwsze miejsce na ekspozycji sitarstwem. Co jest najważniejsze,
całość ekspozycji znalazła swoje oryginalne i niepowtarzalne tło – XIX-wieczne zabudowania.
Pozostawienie zaś, w środku nowoczesnego jak na owe czasy osiedla mieszkaniowego tradycyjnej zagrody mieszczańskiej – sitarskiej, stało się próbą stworzenia ekspozycji muzealnej (zakończonej zresztą zdecydowanym sukcesem),
stanowiącą pomost między czasami minionymi, a współczesnością.
Dysponując poszerzoną bazą ekspozycyjno-magazynową oraz pewnym, wytyczonym kierunkiem specjalizacji Muzeum (etnografia – prezentacja rzemiosła ludowego) ówczesne kierownictwo Muzeum w Biłgoraju zaproponowało zmianę
jego nazwy, tak by już w samej niej zawarta została jego specyfika. Zgłoszony projekt nazwy – Muzeum Rzemiosł Ludowych w Biłgoraju – znalazł akceptację u władz Muzeum Okręgowego w Zamościu, które po reformie administracyjnej 1975 roku pełniło wobec Muzeum w Biłgoraju funkcję instytucji zwierzchniej (nadzór merytoryczny, finansowy
i administracyjny). Takim to sposobem od 1976 roku Muzeum w Biłgoraju zaczęło używać nowej nazwy.
W roku 1976 została otwarta dla zwiedzających filia Muzeum – Zagroda Sitarska w Biłgoraju. Powstała w wyniku
uporu działaczy – regionalistów, przy wsparciu ówczesnych władz konserwatorskich Województwa Lubelskiego i kierownictwa muzeum, którym wspólnymi siłami udało się uratować przed rozbiórką niewątpliwie najbardziej efektowny
i najlepiej zachowany obiekt, reprezentujący tradycyjną zabudowę mieszczańską XVIII – XIX-wiecznego Biłgoraja.
Zespół drewnianych zabudowań, tworzących zagrodę składa się z:
— domu mieszkalnego z roku 1810, o konstrukcji węgłowej, przykryty dachem gontowym czterospadowym z gankiem od frontu o jednospadowym daszku wspartym na czterech słupach;
— budynków gospodarczych położonych w podwórzu:
– drewutni,
– spichlerza dwukomorowego,
– wozowni – wiaty,
— budynku inwentarskiego, z pomieszczeniami dla cieląt, koni, krów i trzody, w których aktualnie prezentowane są
tradycyjne rzemiosła regionu biłgorajskiego (bednarstwo, kołodziejstwo, wyrób gontów, garncarstwo i olejarstwo).

W oparciu o Zagrodę Sitarską prezentowane jest najbardziej charakterystyczne dla m. Biłgoraja rzemiosło – sitarstwo.
Czołowa pozycja rzemiosła sitarskiego, zajmowana w XVII, XVIII i XIX wieku, gdy Biłgoraj stanowił prawdziwe, można
nawet rzec europejskie centrum produkcji i handlu sitami, znalazła tu znakomite warunki do prezentacji. Biłgoraj zaś
dzięki temu uzyskał jedyną w swoim rodzaju placówkę skansenowską, zdecydowanie najcenniejszy zabytek tradycyjnej
drewnianej architektury miasta.
W posiadaniu muzeum znajduje się także tzw. „chałupa młynarza” i spichlerz młyński przy ul. Czerwonego Krzyża
(nad rzeką Biała Łada). Czasowo obiekty te wykorzystywane są jako magazyny, w których składowane są mniej wartościowe materiały. Docelowo znajdzie tam swoje miejsce ekspozycja etnograficzna prezentująca Region Biłgorajski. W związku
z otrzymaniem przez muzeum środków z Ministerstwa Kultury na projekty związane min. z ochroną dziedzictwa kulturowego w roku 2004 wymieniono pokrycie dachowe na spichlerzu (gont) oraz wykonano izolację od zewnątrz (wełna mineralna) na tzw. „chałupie młynarza”, zaś w 2005 roku wykonano ogrodzenie wokół „chałupy młynarza i spichlerza i obejście dla pieszych oraz podjęto prace remontowe w „chałupie młynarza”.
Zdecydowanie największym problemem, przed którym stało muzeum była szczupłość pomieszczeń, które znajdowały
się w dyspozycji muzeum. Ten problem był podstawową przyczyną braku w ofercie muzealnej stałej ekspozycji historyczno-etnograficznej, która by kompleksowo obrazowała dzieje, kulturę, tradycje Ziemi Biłgorajskiej i byłaby pomocna
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Podwórze Zagrody
Sitarskiej w Biłgoraju
w edukacji młodzieży biłgorajskich szkół. Z konieczności więc byliśmy
zmuszeni do zwiększenia naszej oferty wystaw czasowych, tak by maksymalnie uatrakcyjnić naszą ofertę ekspozycyjną. Wspomniana wyżej ciasnota wiązała się także z fatalnymi warunkami do przechowywania
eksponatów, sprzętu wystawienniczego, sprzętu technicznego. Stłoczenie
na niewielkiej powierzchni księgozbioru podręcznego bardzo utrudniało korzystanie z niego przez pracowników i np. studentów.
Ponadto, skupiona przy muzeum w początkowych latach działalności
grupa wolontariuszy, miłośników tradycji wojskowej, działająca jako Grupa
Rekonstrukcji Historycznych WIR, oddział partyzancki, w oparciu o dokumentację muzealną i muzealne eksponaty rekonstruuje „partyzanckie obozowisko”, a także inscenizuje w miejscu historycznej bitwy przebicie się
przez pierścień okrążenia. Zorganizowane z udziałem Grupy Rekonstrukcji
Historycznych GALICJA z Podkarpacia widowisko, któremu towarzyszą
Wnętrze Zagrody
pirotechniczne efekty specjalne przygotowane przez żołnierzy WP spotyka
Sitarskiej w Biłgoraju
się z bardzo entuzjastycznym przyjęciem często kilkutysięcznej widowni –
grupy kombatantów, zaproszonych gości, młodzieży i innych uczestników
uroczystości osuchowskich. Szczególnie wzruszającym akcentem jest wystawienie przez przebranych w mundury partyzanckie wolontariuszy, wspólnych wart wraz z żołnierzami kompanii honorowej i harcerzami przy pomniku na cmentarzu. Szczególnie ważny był udział członków oddziału w realizacji przez
Telewizję Polską (TV Polonia i ośrodek TV Lublin) trzech części filmu dokumentalnego upamiętniającego wysiedlenia
na Zamojszczyźnie i wybuch powstania partyzanckiego w obronie wysiedlanych tzw. Powstanie Zamojskie. Ponadto
w 2007 roku pracownicy Muzeum, oraz członkowie GRH WIR brali udział w realizacji dokumentalnych filmów o gen.
Kleebergu i o gen. Andersie. Filmy w 2007 roku miały swoją premierę w Telewizji Polonia.
Muzeum nawiązało współpracę z Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, gdzie na stałej ekspozycji znajdować będą
się fotografie z II wojny światowej z naszego terenu.
Muzeum udostępniło swoje zdjęcia z lat II wojny światowej reżyserowi TVP panu Wiesławowi Paluchowi, który wyreżyserował film dokumentalny o Edwardzie Buczku, fotografie Biłgorajskiego Obwodu AK, zatytułowany Fotograf partyzantów.
W 2012 roku wyremontowano Zagrodę Sitarską ze środków starostwa i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 30.11.2012 – Muzeum pozyskało dzięki darowiźnie ze strony Urzędu Miasta działkę przy ul. Czerwonego Krzyża 29,
gdzie administruje zabytkowy spichlerz i tzw. Chałupę Młynarza.
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Punkt Informacji Kulturalnej
i Turystycznej

Przedstawienie teatralne
w Zagrodzie Sitarskiej

Pokazy
w Zagrodzie
Sitarskiej

Z dniem 1.01.2013 r. Zarząd Powiatu postanowił przekazać do Muzeum zadania prowa„Sąsiad na widelcu” 2012 rok odcinek
dzone dotychczas przez Powiatowy Ośrodek
kręcony w Zagrodzie Sitarskiej
Informacji Turystycznej wskutek czego ośrodek
zaczął funkcjonować w strukturach Muzeum
jako Punkt Informacji Kulturalnej i Turystycznej. Poprzez okres funkcjonowania Muzeum dyrektorami placówki byli: Janusz Bentkowski, Roman Sokal i Jerzy Waszkiewicz.
Obecnie obowiązki dyrektora pełni Dorota Skakuj. Przy muzeum działa Biłgorajskie Towarzystwo Regionalne, które korzysta z adresu muzealnego do kontaktów. Przy muzeum
działa Rada Muzealna licząca 10 członków. W latach 1999–2013 muzeum i Zagrodę Sitarską odwiedziło ponad 70000 zwiedzających w obu placówkach. Wystawy polowe obejrzało (bezpłatnie) ponad 20000 ludzi. W grudniu 2013 roku dzięki życzliwości Starosty
Biłgorajskiego, Zarządu Powiatu Biłgorajskiego i całej Rady Powiatu, muzeum otrzymało
nową siedzibę o powierzchni 537 m2 przy ulicy Kościuszki 87, gdzie zyskało zdecydowanie lepsze warunki lokalowe – wystawiennicze i magazynowe. Z dniem 17.12.2013 r.
uchwałą Zarządu Powiatu w Biłgoraju przekazano nowe pomieszczenia dla muzeum na zasadzie umowy użyczenia. Uroczysty odbiór i poświęcenie wyremontowanego budynku
po starostwie odbyło się 27 marca 2014 roku.

Powiatowy Ośrodek Informacji Turystycznej (obecnie
Punkt Informacji Kulturalnej i Turystycznej) został powołany w 2005 r. przez Zarząd Powiatu w Biłgoraju i pod
taką nazwą funkcjonował od dnia 4 maja 2005 r. do 31
grudnia 2012 roku. Od 1 stycznia 2013 funkcjonuje jako
agenda Muzeum Ziemi Biłgorajskiej. Punkt spełnia ważne
zadania w zakresie informacji turystycznej i kulturalnej
o Powiecie Biłgorajskim.
W zakresie założonych celów i zadań praca Punktu
przedstawiała się następująco:

1) Promowano walory turystyczne, bazę noclegową
oraz atrakcje turystyczne Powiatu Biłgorajskiego
poprzez udzielanie kompleksowej informacji o naszym regionie osobom zainteresowanym bezpośrednio w ośrodku, za pośrednictwem telefonu,
faksu, poczty elektronicznej i tradycyjnej oraz gabloty znajdującej się przed budynkiem PIKiT-u.
Ważną formą promocji był udział w imprezach kulturalnych, sportowych i okolicznościowych, podczas których oprócz udzielanych informacji,
prowadzono sprzedaż materiałów promocyjnych
powiatu - folderów, map, przewodników, pocztówek i pamiątek.
2) Pracownicy ośrodka prowadzili prelekcje w szkołach
i bibliotekach nt. walorów turystycznych Ziemi
Biłgorajskiej.
3) Ośrodek prowadzi sprzedaż:
a) wydawnictw turystycznych, map, planów miast
i przewodników dotyczących naszego regionu, województwa, kraju i zagranicy;
b) dukata lokalnego /w ramach promocji Powiatu Biłgorajskiego w roku 2007 wyemitowano dukata lokalnego
„3 przetaki” a w latach 2007 -2010 promowano powiat poprzez sprzedaż dukatów z serii „Zwierzęta Ziemi
Biłgorajskiej”: 4 przetaki – głuszec, 4 przetaki – kuropatwa, 4 przetaki – bażant, 4 przetaki – cietrzew/;
c) rękodzieła artystycznego miejscowych twórców. /POIT posiada w sprzedaży obrazy, rzeźby, płaskorzeźby,
ozdoby na szkle oraz sita miejscowych artystów i rzemieślników/.

4) Świadczy usługi przewodnickie, informuje o możliwościach organizacji kuligów, spływów kajakowych, wycieczek rowerowych i pieszych.
5) PIKiT jest miejscem, w którym odbywają staże i praktyki zawodowe studenci i uczniowie kształcący się na kierunkach turystyki i rekreacji.
6) Ważnym elementem w funkcjonowaniu Punktu jest współpraca z samorządami miast i gmin ,organizacjami turystycznymi, instytucjami kultury w zakresie promocji, tworzenia produktu turystycznego i podnoszenia jakości
oferty turystycznej w regionie. W ramach współpracy Powiatowy Ośrodek Informacji Turystycznej przygotowywał rokrocznie propozycję wspólnych wycieczek rowerowych i spływów kajakowych.
7) W minionym okresie POIT był pomysłodawcą i koordynatorem licznych projektów i imprez nie tylko o zasięgu
lokalnym, czy wojewódzkim, ale ogólnopolskim. Oto niektóre hasła projektów: „Biłgorajskie wczoraj i dziś”
„Pokaz ginących zawodów” „Artystyczna noc świętojańska” „Biłgoraj w starej fotografii” „Powstanie Styczniowe
w Puszczy Solskiej i na Roztoczu”, „Turystyka łączy pokolenia”. Proponowane imprezy turystyczne to alternatywa
dla społeczności lokalnej na wspólne spędzanie czasu wolnego, odciągnięcie dorosłych od telewizora, a dzieci
i młodzież od komputerów, to kształtowanie aktywnego modelu wypoczynku oraz popularyzacja walorów przyrodniczych i kulturowych Roztocza i Puszczy Solskiej.

61. Sztandar 73. PP z Katowic w Zbiorach Muzeum
Ziemi Biłgorajskiej w Biłgoraju
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Gminne Ośrodki Kultury, Zespoły, Stowarzyszenia i Koła Gospodyń Wiejskich działające
na terenie Powiatu Biłgorajskiego
Biłgoraj

Gminny Ośrodek Kultury 23-400 Biłgoraj,
Kościuszki 88, tel. 84 6882853
e-mail: gok_bilgoraj@wp.pl, dyr. Celina Skromak

Zespoły funkcjonujące w gminie:

1. Zespół folkowy „Podkowa”
2. Zespół śpiewaczo-obrzędowy „Jarzębina” z Bukowej
3. Zespół Śpiewaczy z Rudy Solskiej
4. Zespół ,,Czeremcha” z Gromady
5. Zespół ,,Lawenda” ze Smólska
6. Zespół Koła Gospodyń Wiejskich z Dąbrowicy
7. Zespół ,,Stok” z Hedwiżyna
8. Zespół ,,Wrzos” z Woli Dereźniańskiej
9. Zespół Śpiewaczy z Bidaczowa
10. Zespół Śpiewaczy z Soli
11. Zespół ,,Sąsiadeczki” z Korczowa – Okrągłe
12. Zespół teatralno-śpiewaczy ,,Moje Nadrzecze”
z Nadrzecza
13. Zespół Śpiewaczy „Zorza” z Dereźni
14. Kapela Ludowa ,,Krążałka”

Aleksandrów

Urząd Gminy w Aleksandrowie, 23-408 Aleksandrów,
Aleksandrów 380, tel. (84) 687 50 02,
e-mail: aleksandrow_g_s@woi.lublin.pl,
Pani Ewa Maciocha

Zespoły funkcjonujące w gminie:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

KGW Aleksandrów Pierwszy
KGW Aleksandrów Drugi
KGW Aleksandrów Trzeci
KGW Aleksandrów Czwarty
Zespół Śpiewaczy Aleksandrowiacy
Stowarzyszenie Przyjaciół Aleksandrowa „Przełazek”
7. Towarzystwo Krzewienia Kultury Ludowej im. Kapeli Braci Bździuchów

Biszcza

Gminny Ośrodek Kultury 23-425 Biszcza,
Biszcza 50, tel. 84 6856067
e-mail: gok_biszcza@wp.pl, dyr. Piotr Cichórz

Zespoły funkcjonujące w gminie:

1. KGW Gózd Lipiński
2. Zespół Obrzędowo-Kabaretowy „Baby Goździeńskie” z Gozdu Lipińskiego
3. KGW Biszcza I
4. KGW Biszcza II
5. Zespół Śpiewaczy „Jubilatki” z Biszczy II
6. Zespół Śpiewaczy RUTYNA z Biszczy
7. KGW Bukowina
8. Zespół Śpiewaczy „Krzewina” z Bukowiny
9. „Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Biskiej”
10. „Stowarzyszenie na Rzecz Bukowiny”

Frampol

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury 23-440 Frampol,
Nowa 5, tel. 84 6857569
e-mail: domkultury.frampol1@wp.pl,
dyr. Kazimierz Oszust

Zespoły funkcjonujące w gminie:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Młodzieżowy Chór Milenium
Chór mieszany Parafialny
Chór Seniorów
Gminna Orkiestra Dęta
Teatr Seniorów
Dziecięce Zespoły Taneczne
Zespół Folkowy z Korytkowa Małego
Zespół Folkowy ze Smorynia
Zespól Folkowy z Sokołówki
Wokalny Zespół w Karolówce
KGW Korytków Mały
KGW Sokołówka
KGW Smoryń

Goraj

Gminny Ośrodek Kultury 23-450 Goraj, Frampolska
23, tel. 84 6858043
e-mail: gok_goraj@op.pl, dyr. Marta Miszczak

Zespoły funkcjonujące w gminie Goraj:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

KGW Zastawie
KGW Zagrody
KGW Bononia
KGW Hosznianki – Zespół Hosznianki
Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Zagrodzanie”
Stowarzyszenie Aktywna Kobieta
Zespół Śpiewaczy z Kondrat
Gminna Orkiestra Dęta
Chór Bel Canto

Józefów

Miejski Ośrodek Kultury 23-460 Józefów, Krótka 9,
tel. 84 6878122
e-mail: mokjozefow@op.pl, dyr. Beata Zaśko

Koła Gospodyń Wiejskich funkcjonujące na terenie gminy Józefów:
1. KGW Górecko Stare
2. KGW Górniki
3. KGW Hamernia
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4. KGW Józefów – Pardysówka
5. KGW Majdan Nepryski
6. KGW Stanisławów

Księżpol

Gminny Ośrodek Kultury 23-413 Księżpol,
Biłgorajska 12, tel. 84 6877135
e-mail: ksiezpol_g@woi.lublin.pl dyr. Stanisława
Tatar-Budzyńska

Zespoły funkcjonujące w gminie Księżpol:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.

KGW Korchów I
KGW Płusy
KGW Rakówka
KGW Zawadka
KGW Księżpol
KGW Zanie
KGW Majdan Stary
Chór Męski KLUCZ w Majdanie Starym
Chór TĘCZA w Zespole Szkół w Księżpolu
Zespół Śpiewaczo-Obrzędowy w Majdanie Starym
Zespół Ludowy w Korchowie Pierwszym
Zespół Folkowy SMEREDYNA w Zaniach
Zespół Ludowy w Majdanie Nowym
Zespół Folkowy „Konwalia”
Zespół Wokalny w Zawadce
Zespół Wokalny w Rakówce
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Potok Górny

Gminny Ośrodek Kultury 23-423, Potok Górny 116,
tel. 84 6852548
e-mail: kulturatsa@com.pl, dyr. Ryszard Łoś

Zespół i Stowarzyszenia funkcjonujące
w gminie:

1. Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich „Dolina” w Lipinach Dolnych
2. Stowarzyszenie Tradycji i Kultury w Potoku Górnym
3. Zespół Czerwone Korale

Tereszpol

Urząd Gminy Tereszpol-Zaorenda, 23-407 Tereszpol,
Długa 234, tel.: 84 687 60 05,
e-mail: sekretarz Maria Skóra

Koła Gospodyń funkcjonujące w gminie:
1.
2.
3.
4.
5.

Łukowa

Gminny Ośrodek Kultury 23-412 Łukowa,
Łukowa 569, tel. 84 6874060
e-mail: gokluk1@wp.pl, dyr. Wiesława Kubów

Zespoły funkcjonujące w gminie:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Zespół Śpiewaczy Łukowa I
Zespół Śpiewaczy Łukowa II
Zespół Śpiewaczy Łukowa III
Zespół Śpiewaczy Łukowa IV
Chór „Łukowianie”
Chór Chmielek
Zespół Śpiewaczy z Pisklak
Chór „Solemis”
Orkiestra Dęta
Męski Zespół Śpiewaczy

KGW z Tereszpola-Zaorendy „Zaorendzianki”
KGW z Lipowca „Lipowczanki”
KGW z Tereszpola - Zygmuntów „Zygmuncianki”
KGW z Tereszpola-Kukiełek „Kukiełczanki”
KGW z Szozdów „Malwa”

Tarnogród

Tarnogrodzki Ośrodek Kultury 23-420, Rynek18,
tel. 84 6897143, 84 6897021
e-mail: tok.tarnogrod@wp.pl, dyr. p.o. Renata Ćwik

Orkiestra i Kapela funkcjonujące w gminie:
1. Strażacka Orkiestra Dęta w Tarnogrodzie
2. Tarnogrodzka Kapela Ludowa

Turobin

Gminna Biblioteka Publiczna 23-340, Piłsudskiego 30,
tel. 84 6833351
dyr. Elżbieta Trumińska

Koła Gospodyń funkcjonujące w gminie:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

KGW Czernięcin Główny
KGW Czernięcin Poduchowny
KGW Elizówka
KGW Gródki
KGW Guzówka Kolonia
KGW Przedmieście
KGW Rokitów
KGW Tarnawa Mała
KGW Żabno

Obsza

Gminny Ośrodek Kultury i Oświaty 23-413 Obsza,
Obsza 36A
tel. 84 6891002 wew. 46,
e-mail: gkio@wp.pl, e-mail: gkio@wp.pl
dyr. Bożena Bednarczuk

Koła Gospodyń funkcjonujące w gminie:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

KGW „Zamszanki” z Zamchu
KGW „Obszanki” z Obszy
KGW „Wolanki” z Woli Obszańskiej
KGW „Babiczanki” z Babic
KGW „Dorbozianki” z Dorboz
KGW „Olchowczanki” z Olchowca
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L.p.

Powiatowy Dzień Twórcy Kultury
Jest to dzień, w którym szczególną uwagę zwraca się na tych, którzy swoją codzienną działalnością i pracą dbają
o rozwój i krzewienie rodzimej kultury polskiej w domach kultury, bibliotekach, a także przedsięwzięcia kulturalne
organizowane w powiecie.
Twórczość zawodowa, ludowa i amatorska niejednokrotnie bywa niedoceniana przez ogół społeczeństwa, nieraz bywa
ukryta i znana jest tylko bliższemu otoczeniu artysty. Tylko nieliczni osiągają sukces większego formatu, jako że kultura
wsi i amatorska działalność artystyczna jest bardziej specyficzna niż łatwiej przyswajalna kultura popularna. Starostwo
Powiatowe postanowiło to zmienić i doceniać oraz wypromować twórczość Ziemi Biłgorajskiej. Dlatego tez każdego
roku, organizuje „Powiatowy Dzień Twórcy Kultury”. Podziękowania otrzymują działacze kultury, animatorzy ruchów kulturalnych i twórcy ze wszystkich gmin powiatu.

Twórcy Kultury w latach 2005 – 2009
L.p.

Gmina

2005

2006

2008

2009

1.

Aleksandrów

Helena Michońska, Marianna
Maciocha, Aniela Bździuch,
Wanda Bielak

Ewa Maciocha,
Justyna Bździuch

Jan Różański, Adam Leszczyński

2.

Biłgoraj

3.

Biszcza

Danuta Płoucha, Bożena Kurowska, Anna Bandos, Julia
Strzałka

Jarosław Oleszek, Maria Sarzyńska

Andrzej Fus, Janina Jarczuk Janina Jurczuk,
Bożena Kurowska

4.

Frampol

5.

Goraj

6.

Księżpol

7.

Łukowa

8.

Obsza

9.

Józefów

Jan Pastuszek, Leon Kusiak

Beata Zaśko,
Marianna Kulpa, Krystyna
Elżbieta Jamroz Świstek

10

Potok Górny

Wiesław Pułapa, Zdzisław
Garbacz

Teresa Cich,
Teresa Szadkowska, Urszula Bożenia Waliłko,
Stanisław Bucior Oberda
Zofia Oberda

Jan Bielak, Zbigniew Kłodnicki, Aleksander Iwańczyk,
Katarzyna Zygmunt, Roman
Grabias

Janina Radomska, Florianna Kazimierz
Kiszczak, Emilia Karwat, Zofia Oszust, Maria
Dubiel, Janusz Dworak,
Kapica
Krzysztof Litwiniuk, Robert
Sobstel, Jacek Krasa, Stanisław Dziura, Tadeusz Krawczyk, Antoni Małek

Krystyna Wryszcz, Tadeusz
Adamek

Ewa Maciocha, Marian Szuper

Julia Okoń, Zofia Sławińska, Krystyna Blacha, MaKazimierz Piróg
rianna Gęborys

Gmina

Stanisława Tatar Andrzej Kusiak, Marianna
Budzyńska,
Barcicka
Irena Łysy

Wiesław Kubów, Monika Słotwińska, Henryk
Krystyna Wurszt Hyz
Tadeusz Kubów, Bożena Bednarczuk, KryKrystyna Kawa styna Wielgan

2006

11. Miasto Biłgoraj Miejska i Powiatowa Biblioteka
Publiczna

Krystyna Szypulska, Waldemar Juszczyk

13. Tereszpol

Genowefa Wójtowicz, Ewa
Teresa Nizio,
Skóra, Urszula Gozdecka,
Mariola KapuśLeon Karpik, Ewa Bołociuch, niak
Józefa Bołociuch, Stanisława
Rozmiarkowska, Teresa Runo

12. Tarnogród

14. Turobin

16. Pozostałe osoby
wyróżnione w
związku z Powiatowym Dniem
Twórcy Kultury

2008

2009

Dorota Mach,
Mirosława Sachar

Jolanta Bednarz, Małgorzata Dorota Maksymiuk,
Małek
Janina Radomska,
Alicja Janik

Joanna Puchacz,
Władysław
Dubaj

Renata Ćwik, Wojciech
Baszkiewicz

Stefan Szmidt,
Jerzy Waszkiwicz, Janina Biegalska, Zofia
Nizio, Honorata
Czerwiec, Alicja
Janik, Mirosław
Tarkowski, Leszek Karczkowski, Waldemar
Paszkiewicz

Wiesław Buliński,
Józef Czarny

Dorota Dobosz, Janusz Olej- Maria Skóra, Dorota
niczak
Dobosz, Ewa Skóra

Elżbieta Trumiń- Danuta Dzida, Maria Waga
ska

15. Młodzieżowy
Dom Kultury

Alina Marczak, Teresa Polak Maria Kapica, Maria
Czerniak, Janina Radomska, Ryszard Jasiński

Józef Czerw, Kazimierz
Piróg

2005

Aleksandra Lenart,
Elżbieta Trumińska,
Adam Romański,
Zenon Pastuszak

Jarosław Kloc, Renata
Urszula Demucha,
Socha, Andrzej Czernik,
Stanisław Sobczyk
Edyta Buczek, Marcin Holko,
Anna Świca, Marek Ulidowski
Tomasz Brytan, Anna
Szmidt, Anna Rabiej, Jerzy
Rymarz, Dorota Skakuj, Tomasz Bordzań, Teresa Dziadosz, ks. kanonik-Czesław
Szuran, Anna Hawryluk, Stanisława Swacha, Iwona Startek, Jan Paluch, Mirosław
Kita, Czesław Pachuta, Teresa Kowal, Teresa Sadlak,
Anna Przekaza, Edward
Kossak, Kazimierz Walewander, Tomasz Książek

Zbigniew Butryn, Andrzej Momot, Henryk
Grabias, Stanisław
Konieczny, Adam
Romański, ks. Prałat
Józef Flis, ks. Piotr
Spyra, Dr Antoni Kukiełka, Stanisław
Rząd, Grażyna Skakuj, Urszula Górniak

Danuta Borowiak,
Janina Kulnianin

Krystyna Kutniowska, Natalia Kyc

Krystyna Wurszt,
Lidia Dudeczka,
Sławomir Kuczek

Danuta Markowicz,
Henryk Kaproń, Stanisław Wróbel

Jan Chodara,
Elżbieta Pokorowska, Leon Kusiak
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Twórcy Kultury w latach 2010 - 2013
L.p.

Gmina

2010

2012

2013

Wanda Buczek, Anna Sob- Anna Głowa, Zofia Skakuj
czak, Jan Szymaniak, Ryszard Mazurek
Jadwiga Siek, Mirosław
Smyl

Wiesław Szkoda, Alina Kurowska

Stanisław Portka,
Bronisława Koziara

Tadeusz Małysza,
Antoni Frączek, Katarzyna Zygmunt

Zofia Dubiel, Florianna
Kiszczak

Emilia Karwat, Maria Kapica

Janina RaEmilia Karwat, Luddomska, Bolesław wika Dolina
Korgul

1.

Aleksandrów

2.

Biłgoraj

3.

Biszcza

4.

Frampol

5.

Goraj

6.

Księżpol

7.

Łukowa

8.

Obsza

9.

Józefów

Elżbieta Jamroz, Jan Pastuszek

10

Potok Górny

Czesław Śniosek, Teresa
Sarzyńska

Józef Czerw, Henryka Widz

Janina Bździuch, Violetta
Tarda, Anna Ferenc

11. Miasto Biłgoraj Miejska i Powiatowa Biblioteka
Publiczna

12. Tarnogród
13. Tereszpol
14. Turobin

15. Młodzieżowy
Dom Kultury

2011

Małgorzata Skiba, Teresa
Runo

Janina Hyz, Maria Przytuła

Kazimiera Bielak, Kazimiera Bielak,
Tadeusz Bżdziuch Ewa Maciocha

Wiesław Szkoda,
Krystyna Makuch

Stanisława Żuk,
Wiesław Misztal

Pawe Kuraś,
Zbigniew Gorzkowski

Diana Adamska,
Janina Pydo

Sylwester Surmacz, Zespół
Śpiewaczy
z Łukowej I

Skład Zespołu
Śpiewaczego z
Łukowej IV: Lidia
Dudeczka, Danuta
Dzikoń, Maria
Herda, Halina Kowalik, Marzanna
Kuśmierz, Marianna Paczwa, Józefa Szewczyk

Danuta Kowal,
Małgorzata Gromadzka

L.p.

Gmina

16. Pozostałe osoby
wyróżnione w
związku z Powiatowym Dniem
Twórcy Kultury

2010

Monika Białek, ks. Marian
Pastuszak, ks. Witold Batycki ks. M Zaburko, Marcin
Łukaszczyk, Teresa Kowal,
Maria Marzec, Marian Kucharczuk, Adam Skakuj,
Grażyna Skakuj, Karolina
Krzysztoń, Marian Szuper,
Krzysztof Garbacz, Józef
Stępień, Anna Kozdra, Dr
Eugeniusz Wilkowski, Andrzej Kubina, Jan Różański, Edward Łukaszczyk,
Beata Ksprowicz

2011

ks. Kamil Taras, ks. Franciszek
Kościelski, ks. kan. Julian Brzezicki, ks. Tworek Chmielek, św.
p. Sadłos Marian, Kwiatkowski,
Katarzyna Stręciwilk, dyr. Bielak, Maria Szado, Dyr. Jan Michoński, Stanisława Dzikoń,
Stanisław Mianowski, Marian
Kurzyna, Andrzej Czacharowski, Marta Miszczak, ks. Tadeusz Sochan, ks. Marek
Kuśmierczyk, Biłgorajskie Towarzystwo Regionalne – Halina
Olszewska, Marek Szubiak,
Iwona Startrek

2012

Roman Tokarczyk, Grażyna
Maria Kmieć, Jan
Szalik, ks. Julian
Brzezicki, ks. dr
Franciszek Kościelski, Edward
Górski, Tadeusz
Maciocha, Maria
Szado, ks. dr
Krzysztof Kłos,
Andrzej Fus, Tadeusz Bazan,
Adam Sikorski

2013

Małek Antoni, Katarzyna Stręciwilk,
Jolanta Kurzyńska,
Pułapa Wiesław,
ks. dr Leszek
Oberda, ks. Leszek
Boryło, Muzeum
Ziemi Biłgorajskiej Tomasz Brytan

Janina Janda, Teresa Fus

Wojciech Baszkie- Leokadia Mucha,
wicz, Stanisława Padiasek Krystyna
Gierczak
Halina Zaśko, To- Marianna Kulpa,
masz Kukiełka
Marianna Żmuda

Halina Kukiełka, Anna Bucior

Danuta Deryło,
Mariola Socha

Robert Kmieć, Barbara Woźny

Maria Stefania
Szeliga, Mirosława Sachar

Helena Zając, Tadeusz Jeleń,
Piotr Kupczak

Antonina Łupicka, Anna Kuziak, GabAdam Pogorzelec riel Korniak

Krystyna Bździuch, Magdalena
Marzec

Teresa Nizio,
Maria Wójcik

Dorota Dobosz,
Magdalena Marzec

Ewa Chuchro,
Artur Kimak

Edyta Buczek, Ewa
Chuchro

Henryk Tomaszek, Maria Teodora Bogucka

Ingrida Sokołowska, Iwona Agnieszka Wolanin, Irena OręPawlos
ziak Kupczak

Jadwiga Tomaszek, Aleksandra
Lenart

ks. Grzegorz
Szlązak, Stefan
Stepniowski

Małgorzata Jabłońska, Alicja Janik

Maria Trumińska,
Marianna Stadnicka
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Olbrzymi kompleks leśny jakim była Puszcza Solska, rozliczne bagna i mokradła, a co za tym idzie izolacja od terenów
sąsiednich przyczyniła się do wytworzenia specyficznej kultury na Ziemi Biłgorajskiej. Wykształcił się tutaj strój biłgorajsko-tarnogrodzki. Charakterystyczne elementy tego stroju u kobiet to: drewniana obręcz na głowie zwana chamełką prymitywny haft łańcuszkowy i buty chodaki. Męski strój to wełniane spodnie tzw. „chołosznie”, zwane też „wściekłymi
portkami”, czapka gamerka z pomponami i brązowa sukmana. Uzupełnieniem stroju była skórzana torba zwana kalitą. Rozwinęła się dynamicznie drewniana rzeźba ludowa szczególnie o charakterze religijnym. Występują liczne kapliczki, krzyże
i figury przydrożne.
Najczęściej występujące „świątki” to Chrystus Frasobliwy, Chrystus Ukrzyżowany, św. Jan Nepomucen, św. Stanisław.
Typowe dla powiatu są krzyże drewniane w stylu biłgorajskim. Krzyże te mają insygnia Męki Pańskiej. Przykryte są daszkiem zwieńczonym krzyżem kowalskiej roboty z motywem koguta lub półksiężyca. Rzeźba Chrystusa Ukrzyżowanego
osłonięta jest od tyłu ścianką z desek. Najstarszymi kapliczkami są kapliczki kłodowe. W okolicach Józefowa, Turobina,
Goraja rozwinęła się rzeźba kamienna o charakterze sakralnym. Liczne były ośrodki garncarskie w Bidaczowie, Woli Dereźniańskiej, Banachach, Dereźni, Goraju, Kolonii Sól, Soli, Frampolu, Krzeszowie i Tarnogrodzie. Słynne były garnki
siwaki. Korytków Duży, Tereszpol, Ciosmy, Radzięcin są ośrodkami pisankarstwa. Pisanki Biłgorajskie wykonywane są
techniką batikową. Na weselach spotyka się tradycyjne pieczywo obrzędowe tzw. korowaj. W regionie działa wiele ludowych zespołów obrzędowych, które prezentują swoje widowiska podczas Sejmików Teatrów Wsi Polskiej w Tarnogrodzie. Ludowe zespoły funkcjonują w Rudzie Solskiej, Bukowej, Łukowej, Smólsku Dużym, Goździe Lipińskim. Wiele
z nich zajmowało czołowe miejsca w Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym.
Ewenementem w regionie jest prymitywny instrument muzyczny zwany „suką biłgorajską”.

Ziemia biłgorajska
w literackich obrazach

Drugie zdarzenie trudne do wyjaśnienia polegało na tym, że po obmyciu nóg w zbiorniku wodnym obok klasztoru wnet
nie czuła bolesnego zmęczenia. Jedno i drugie zdarzenie jest godne zanotowania ze względu na słynne miejsce święte.

Pracowitość i zaradność mieszkańców puszczańskiej krainy przynosi im wielkie korzyści i uznanie wśród ówczesnych. Stało się to za przyczyną wyjątkowego rzemiosła jakim było sitarstwo, które rozwinęło się w Biłgoraju w końcu XVII
wieku. W 1791 roku w słowniku encyklopedycznym ks. Salezy Jezierski pisał:
Polska prócz jednego gniazda chłopów biłgorajskich, którzy robią przetaki i sita i te po całej Europie roznoszą, prócz
drugich chłopów, andrychowskich, co stołową bieliznę przedają, i prócz garncarzy z ziemi sandomierskiej, którzy Danii,
Norwegii, Szwecji garnki przystawują, nie ma żadnego rękodzieła, towaru, wszystkie korzyści, jak się odbierają z rąk natury, tak się za granic zbywają.

Biłgoraj i jego specyficzny charakter znalazł swój obraz w jednym z utworów księcia poetów, arcybiskupa gnieźnieńskiego, Ignacego Krasickiego. W satyrze, a zarazem jednym z pierwszych polskich przewodników krajoznawczych,
zatytułowanej Opisanie podróży z Warszawy do Biłgoraja tak pisze o naszym mieście:
... Zaszczyt jego wieloraki:
Sławne w sita i przetaki,
A co większa, i w jubilery niepoślednie
Jakoż wyborne klejnoty:
Po talaru pierścień złoty,
Dyjamenty wielkiej wagi,
Za dwa grosze trzy szmaragi …

Bogate dzięki sitarstwu i dzięki tandetnej, ale uznanej w okolicy produkcji sztucznych klejnotów miasto niewątpliwie
wyróżniało się na tle innych miast polskich.

Nasza biłgorajska mała Ojczyzna posiada też swój wcale nie biedny literacki obraz. Knieje Puszczy Solskiej wprowadził
do polskiej literatury nie kto inny, jak sam Jan Kochanowski. Na majowej uroczystości w 1578 roku w trakcie powitania
króla Stefana Batorego w siedzibie starostwa zamechskiego zostały zaprezentowane dwa poematy, w których najwybitniejszy polski twórca renesansowy opiewa bogactwo i niepowtarzalność puszczańskiego państwa:
Jeśli chcesz rzek przezornych pławem napaść oczy:
Tu Sopot tu Tenwica swoję rosę toczy,
Tu Tanew niehamowana San prędki napawa,
A Tenwi dwóch ochotna Rdzina nie wydawa.
Ale jeśli cię raczej myśliwa myśl wiedzie
Na dzikie wieprze jechać albo na niedźwiedzie
Lubo sarny po puszczy gonić wiatronogie:
Wszytkiego tu, królu mój, najdziesz mnóstwo srogie.

Puszcza tętniła życiem nie tylko za sprawą rąk bartników, budziarzy, maziarzy, którzy korzystali z jej bogatych zasobów. W XVII wieku w jej przepastnych borach zakwitło bogate życie duchowe. W malutkiej wiosce Puszcza Solska, pod
Biłgorajem, rozwija się pod opieką oo. Franciszkanów kult św. Marii Magdaleny. Łaski jakie spływają za sprawą świętej
przyciągają rzesze pielgrzymów ze wszystkich zakątków puszczy. Świadectwem tych wyjątkowych wydarzeń jest zapis
w Diariuszu Rektora Akademii Zamojskiej Bazylego Rudomicza:

22.07.1666
Należy uznać za cudowne zdarzenie to, że małżonka [Krystyna] idąc do klasztoru biłgorajskiego z Haneczką na ręku,
jako z niemowlęciem, w czasie deszczowej pogody nic nie zmokła, a nawet ochłodzone powietrze w lesie przyniosło ulgę
tak, iż z towarzyszkami prowadziła rozmowę.
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Wzruszający obraz sitarskiej doli, pełnej trosk, dramatu rozstań rodzinnych na długie miesiące, a nawet lata przedstawia ordynacki pisarz i oficjalista Antoni Wieniarski, który w opowiadaniu Biłgorajka z 1852 roku odsłania bogatą kulturę,
tradycję i trudy życia sitarzy biłgorajskich:

Nie jeden ojciec rodziny opuszcza swoje strony, dom, żonę, dziatki, i z wózkiem naładowanym płotnami (*)sit, suchą
źrenicą żegna żonę, tuli do piersi dziatwę, bo on już nie raz ich porzucał. I żona nie płacze, i dziatki nie rozrzewniają ojca,
bo one przywykły rok, dwa a czasem i więcej go nie widzieć, bo on wracając, przywozi im bogate dary, ładne cacka, a co
największa, kieszenie pełne rubli lub dukatów.
I nie jednej dziewczynie rwie się serce za miłym, który z tłomokiem pełnym włosiennych płocien, bierze kij wędrowny,
i mówi jej: Jak wrócę, jak przyniosę dużo pieniędzy, to się pobierzemy, to ty będziesz moja, a ja twoim!
I dziewczę wiesza się na szyi, i gorący jej oddech dosięga ust, i serce bije obok serca.
Inny rzuciłby w kąt sita, połamał kij, i powiódł dziewczę do ubogiej chatki, gdzieby o powszednim chlebie byli szczęśliwi, ale Biłgorajak tak nie robi, u niego przede wszystkim wędrówka, u niego w głowie i w sercu sita, ruble i piastry tureckie! Zimny pocałunek oddaje za namiętne uściśnienie, wydziera się z miękkiego objęcia, i z piosnką w ustach rusza
w świat.
Dziewczę patrzy za nim, nie widzi łzy w jego oczach, żalu w twarzy, słyszy tę piosnkę, którą żegna swoje strony, rodziców, krewniaków, swoję miłę, swoją strzechę, i nie chce wierzyć, aby on ją przynajmniej równo z sitami cenił.

Wiele kolorytu i nowych już nieistniejących barw i kształtów dodają do literackiego obrazu naszej małej Ojczyzny bracia Singerowie, którzy spędzili tutaj swoją młodość i zauroczeni tą krainą malują jej wielobarwność i niepowtarzalność
w swoich utworach. Ze względu na ograniczoną objętość tego albumu zaprezentujemy tylko jeden wyjątkowo poruszający
przykład takiej literackiej relacji z Urzędu Mojego Ojca napisany przez laureata Literackiej Nagrody Nobla Izaaka
Bashevisa Singera:
[...]Chociaż matka zawsze wychwalała Biłgoraj, okazał się jeszcze piękniejszy, niż nam opisała. Iglaste lasy, które go
otaczały, wyglądały z daleka jak niebieskawy pas. Wszędzie wokół domów były ogródki i sady, a od ulicy rosły potężna
drzewa kasztanowe, jakich nie widziałem nawet w Ogrodzie saskim. W miasteczku panował nie znany mi dotąd pogodny
nastrój, unosił się zapach świeżego mleka i jeszcze ciepłego pieczywa. Wojny i epidemie wydawały się odległe....

57

Wyjątkowy charakter Ziemi Biłgorajskiej w bardzo osobistej poetyckiej formie wyraziła współczesna polska pisarka,
która spędziła tu podobnie jak Singerowie młodość, Urszula Kozioł. W swojej Inwokacji, jak wieszcz Mickiewicz, ukazała w lapidarnym jakże precyzyjnym języku całą pełnię piękna tej naszej ukochanej ziemi.
Biłgoraju
pajdo kraju
leśna ziemio stokorodna
wąska Tanwio
w śniętym Sanie
sanno
płozo
kośna łąko
iły muły
piachy
lessy
miedzo
łubin
złota groblo...
sito sosny rozstrzelanej
bezimiennych imion pełne
stójcie przy mnie
bądźcie we mnie
nie odprawcie w świat mnie samej
na błądzenie nadaremne
w borykanie pylne rdzawe
moje lite krajobrazy
moje chude talizmany

Biłgorajscy sitarze

Biłgoraj już od XVII wieku stał się stolicą polskiego sitarstwa, a Biłgorajscy Sitarze mimo utraty niepodległości stali się
ambasadorami Polski w Szwecji, Niemczech na Węgrzech, w Turcji Persji, Rosji, Mołdawii i w innych krajach.
Wyrobem sit zajmowała się większość mieszkańców miasta. Surowcem do tkania sit było włosie końskie i drut. Siatki
były oprawione w łuby. Oprawianiem sit i ich dystrybucją zajmowali się mężczyźni, zaś kobiety tkały siatki. Z początkiem
wiosny miasto pustoszało. Sitarze wyruszali w świat żegnani przez najbliższych koło figury św. Jana Nepomucena,
patrona dalekich i niebezpiecznych podróży. Biłgorajskie Sitarki, które pozostawały w swoich domostwach cechowała
odwaga i samodzielność. Jesienią witały radośnie swoich mężów i synów przybywających ze świata.

Dzięki wędrówkom i zamożności Biłgorajskich Sitarzy Sitarki nosiły oryginalne i bogate stroje. Strój sitarki składał
się z wierzchniej sukni zwanej katanką w kolorze jasnoniebieskim, korali złotych i srebrnych. Sitarze ubierali długi,
granatowy surdut, ciemną apaszkę na szyi, zaś na głowie nosili czapkę zwaną gamerką. Ciekawostką jest fakt, że sitarze
chroniąc tajniki swojego rzemiosła posługiwali się za granicą tajnym językiem okrętkowym. Tradycje Biłgorajskich
Sitarzy ukazuje Skansen Zagroda Sitarska.

Pomnik Sitarza
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Strój biłgorajsko-tarnogrodzki

Należy do typu strojów archaicznych. Charakteryzuje go niezwykła wprost prostota. Materiały to sukno i płótno,
wyrabiane domowym, wiejskim sposobem.
Z płótna samodziałowego szyto koszulę, spódnicę, zapaskę i nakrywkę, czyli płachtę – dla kobiet oraz koszule i portki
– dla mężczyzn. W stroju kobiecym z sukna była wyłącznie sukmana, a dla mężczyzn szyto z niego sukmanę, spodnie
i czapkę – gamerkę. Wersja zimowa – to kożuszki z biało wyprawionych skór baranich. Zimą i latem noszono chodaki.
Zdobienie – to jeden z najprostszych haftów – szew odręczny zwany stebnówką, wykonywany lnianą nicią na kołnierzach, rękawach, obszywkach fartuchów i zapasek. Strój ludowy okolic biłgorajsko-tarnogrodzkich noszony był powszechnie do połowy XIX wieku.

Strój Biłgorajsko-Tarnogrodzki
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Pieróg
biłgorajski
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego Departament Rozwoju Wsi i Ochrony
Środowiska organizował w dniu 7 sierpnia 2005
roku Regionalny Finał Konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo” na najlepszy regionalny
produkt żywnościowy. Pieróg Biłgorajski zajął
I miejsce. Impreza odbyła się w Muzeum Wsi
Lubelskiej.
Dnia 10 września 2005 roku Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego Departament Rozwoju Wsi i Ochrony Środowiska zaproponował Powiatowi Biłgorajskiemu
uczestnictwo w Prezentacji Polskiej Żywności
pt. „Nasze Kulinarne Dziedzictwo” w Senacie RP podczas XI Światowej Konferencji Gospodarczej Polonii, na stoisku promocyjnych Marszałka Województwa Lubelskiego. Następnie staraniem starostwa dnia 29 września 2005 roku zgodnie z ustawą
z dnia 17 grudnia 2004 roku o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych, na wniosek Marszałka Województwa Lubelskiego „Pieróg (Piróg) Biłgorajski” został wpisany na
listę Produktów Tradycyjnych prowadzoną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Kontynuacją tych działań było uczestnictwo dnia 6 sierpnia 2006 r. w Muzeum Wsi Lubelskiej w Finale Wojewódzkiego Konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo”. W imieniu producentów PIEROGA BIŁGORAJSKIEGO do konkursu
przystąpiło Starostwo Powiatowe w Biłgoraju wraz z Zagrodą „Roztocze” z Obszy Państwa Zofii i Henryka Kaproń, która
jako jedyna zgłosiła się do uczestnictwa w konkursie. Oprócz pieroga Zagroda „Roztocze” prezentowała „Wigilijne gołąbki
z kaszą gryczaną” oraz nalewkę „Obszyk”.
W wyniku ww. konkursu PIERÓG BIŁGORAJSKI otrzymał nominacje do „Perły 2006” – Krajowego Finału Konkursu, który odbył w Poznaniu w czasie trwania Targów Polagra-Farm. Oprócz pieroga nominację otrzymał Pan Marian
Burek – PPHU Marysin za „Szynkę puławską”. Te dwie potrawy będą reprezentować Województwo Lubelskie na targach
w Poznaniu. W konkursie 65 wystawców prezentowało 100 potraw, z terenu Powiatu Biłgorajskiego startował jeszcze
jeden producent, Firma Produkcyjno-Usługowo-Handlowa Pana Mariana Pintala z Biszczy, który do konkursu zgłosił
„Miód gryczany”. W wyniku ww. konkursu PIERÓG BIŁGORAJSKI otrzymał „Perłę 2006”.
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Monety lokalne – Przetaki

Pierwsza moneta pojawiła się pod koniec czerwca 2007 roku. Od tamtej pory wydane zostały kolejne 4 monety. Pojawiły
się na nich wizerunki sita oraz chronionych gatunków ptaków występujących na terenie Powiatu Biłgorajskiego: głuszca,
kuropatwy, bażanta i cietrzewia. Producentem wszystkich monet była Mennica Polska.

3 Przetaki – Sito

Lokalny pieniądz miał skuteczną promocję podczas wakacji 2007 r.
Emisja rozpoczęła się pod koniec czerwca. Można nią było płacić do 30
września. Sprzedawał ja Powiatowy Ośrodek Informacji Turystycznej.
Na rewersie 3 Przetaków znajduje się sito (inaczej ,,przetak”). Jest ono
ściśle związane z tradycją i kulturą Biłgorajszczyzny. Dawniej mieszkańcy
tych terenów żyli z produkcji sit. Służyły one do przesiewania mąki oraz do
oczyszczania zbóż. Sitarze Biłgorajscy zaopatrywali nie tylko kraj, ale i Europę.
Sita powstawały głównie z końskiego włosia. Tkaniem zajmowały się kobiety. Mężczyźni przygotowywali łuby, oprawiali
siatki i zajmowali się handlem. Wędrowali po okolicznych targach. Nosili je na plecach, na specjalnych drabinkach zwanych krosienkami. Jeszcze dziś, na terenie powiatu biłgorajskiego można kupić sito na pamiątkę. Sprzedawane są głównie
na targach i bazarach. Na awersie znajduje się logo Mennicy Polskiej. Wartość jednej mosiężnej monety wynosiła 3 zł
(za tyle można było ją kupić; za jedną mosiężną monetę można było także kupić rzecz o wartości 3 zł). Każda srebrna moneta była warta ok. 60 zł, a złoto – 1350 zł. Zainteresowanie monetami biłgorajskimi przerosło najśmielsze oczekiwania
pomysłodawców. Zdecydowano się na drugą i kolejną emisję.

lasów. Gniazda zakłada na ziemi, pod osłoną traw lub gałęzi. Jest bardzo ozdobny: ma zielono połyskującą głowę, białą
obrożę na szyi i rdzawe ubarwienie w łuskowaty wzór. Ozdobą samca jest długi, pręgowaty ogon, a na wiosnę także czerwone płatki skórne po bokach głowy. Samica jest jasnobrązowa w ciemne plamy ze znacznie krótszym ogonem.

4 Przetaki – Cietrzew

W 2010 r. wydane zostały monety srebrne – 120 zł za sztukę, oraz monety mosiężne – 4 zł
za sztukę. Monety można było nabyć m.in. w Zagrodzie Sitarskiej, Muzeum Ziemi Biłgorajskiej
oraz w Powiatowym Ośrodku Informacji Turystycznej, a także w innych właściwie oznaczonych punktach na terenie powiatu. Cietrzew jest sporej wielkości kurakiem, nielicznym ptakiem
lęgowym na wschodzie i południu Polski, a jego liczebność spada. Można go spotkać na terenie Ziemi Biłgorajskiej. Cietrzew zamieszkuje skraje lasów, polany oraz poręby. Zazwyczaj występuje w rejonach podmokłych, w pobliżu pół uprawnych, łąk i pastwisk. Samiec i samica różnią
się między sobą wyglądem. Kogut jest większy od cieciorki (samicy) i znacznie bardziej kolorowy.
Jego upierzenie ma czarną barwę z metalicznym, fioletowo-niebieskim połyskiem. W połowie skrzydła rysuje się wąski
biały pasek. Cietrzew (tylko samiec) ma charakterystyczny ogon – literę. Cieciorka natomiast ma kolor brązowo-szary, nakrapiana jest rdzawymi i czarnymi plamami i prążkami. Cietrzew jest objęty ochroną gatunkową.

4 Przetaki – Głuszec

Kolejna moneta wyemitowana została na początku 2008 roku. Na jej
rewersie umieszczono wizerunek głuszca. Populacja krajowa głuszca
liczy, wg różnych szacunków, około 260–335 kogutów, czyli od 550 do
750 osobników. W Polsce ok. 75% stanu głuszców występuje w odosobnionych lokalnych populacjach w dużych kompleksach leśnych m.in. w Lasach Janowskich i Puszczy Solskiej okalający Powiat Biłgorajski. Gatunek
ten podlega ścisłej ochronie i ustanawia się w jego miejscach bytowania strefy
ochronne. Ze względu na obecność głuszca Puszcza Solska została włączona do systemu Natura 2000 – obszarów
chronionych w Unii Europejskiej. Moneta ta była pierwszą z serii Powiat Biłgorajski – Walory Przyrodnicze – Zwierzęta.
Wybitych zostało 20 tys. monet mosiężnych, 500 sztuk srebrnych i 100 sztuk złotych. Moneta miedziana kosztowała 4 zł,
srebrna 120 zł, a złota 1700 zł. Również te żetony monetarne służyły jako czasowy środek płatniczy.

4 Przetaki – Kuropatwa

Pieniądz wydany został na jubileusz 10-lecia wznowienia Powiatu Biłgorajskiego. Zainteresowanie trzecią monetą z kuropatwą było olbrzymie.
Kuropatwa to duży osiadły ptak z rodziny kurowatych. Zamieszkuje niemal całą Europę oraz Azję Środkową. W górach może osiągać 2500 m n.p.m.
(w Tatrach od 1700 m n.p.m.). Wprowadzona przez człowieka do Ameryki
Północnej. Populacja podlega znacznym wahaniom, liczebność ptaków zależy od ostrości zimy oraz pogodowy czerwcu i lipcu, gdy wykluwają się pisklęta,
które są bardzo wrażliwe na przemoknięcie i wychłodzenie. W Polsce nieliczny
ptak lęgowy, głównie na niżu; lokalnie bywa średnio liczny. Mennica Polska wybiła 20 tys. monet mosiężnych, 500 sztuk
srebrnych i 100 sztuk złotych. Monety mosiężne kosztowały 4 zł, srebrne 120 zł i złote 1700 zł.

4 Przetaki – Bażant

Wyemitowano 20 tys. monet mosiężnych, 500 sztuk srebrnych i 100 sztuk złotych. Monety mosiężne kosztowały 4 zł,
srebrne 120 zł i złote 2000 zł (te ostatnie są jeszcze do nabycia). Bażant to charakterystyczny ptak Ziemi Biłgorajskiej.
Występuje głównie na terenach nizinnych, na łąkach i terenach rolniczych, najchętniej w pobliżu zarośli, na skrajach
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Aleja dębów w Górecku Kościelnym
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Pomnikowe dęby

W 27. rocznicę wyboru na Stolicę Apostolską Papieża Jana Pawła II Kapituła „Dziedzictwo Narodu Święta Sprawa” pod
przewodnictwem Księdza Prałata R. Marszalca postanowiła uroczyście posadzić 1000 młodych drzewek dębu w parafiach Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej. Z Powiatu Biłgorajskiego Kapitułę tworzyli: Prezydium Kapituły – S. Schodziński oraz jej członkowie: M. Kurzyna i F. Piętak, którzy otrzymali nominacje od Ks. Bpa J. Śrutwy. Delegacja Kapituły
rozpoczęła działalność od poświęcenia drzewek w Watykanie i posadzenia pierwszego dębu w Ogrodach Watykańskich,
który posadzono przy Alei Matki Bożej Czuwającej. Dąb sadził m.in.: ks. prałat M. Mokrzycki – osobisty sekretarz papieża Jana Pawła II, ks. dr W. Oleszek, M. Sadłos – autor programu sadzenia dębów, Starosta Biłgorajski – S. Schodziński, Starosta Lubaczowski – J. Michalik, Sekretarz Powiatu Zamojskiego – J. Zawadzki, Przewodniczący Rady Powiatu
Zamojskiego – K. Mielnicki. Akt posadzenia podpisał w Watykanie kardynał Z. Grocholewski.
30 kwietnia 2005 r. podczas uroczystej mszy świętej odprawionej w Katedrze Zamojskiej, dęby poświęcono, a po
Mszy Św. przekazano je wszystkim parafiom Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej oraz samorządowcom.
13 czerwca 2005 r. członkowie Kapituły „Dziedzictwo Narodu Święta Sprawa” wraz z ojcem M. Lubelskim – przeorem Zakonu Paulinów posadzili trzy dęby w Ogrodach Jasnej Góry. Pierwszy dąb poświecono – Ojcu Świętemu Janowi
Pawłowi II za Wielki, 27-letni Pontyfikat, drugi dąb poświecono – Prymasowi Tysiąclecia Słudze Bożemu Kardynałowi
Stefanowi Wyszyńskiemu, trzeci dąb poświecono – Przeorowi Klasztoru na Jasnej Górze Ojcu Augustynowi Kordeckiemu, obrońcy Jasnej Góry w 350. rocznicę zwycięskiej obrony Częstochowy.
Od maja do sierpnia 2005 r. w każdej parafii Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej w uroczystej oprawie posadzono co
najmniej po trzy dęby, przyjmując zasadę, iż pierwszy dąb poświęcony zostanie – Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II,
drugi – Księdzu Kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu, trzeci – osobie zasłużonej dla danej parafii lub istotnym wydarzeniom w tej parafii. W uroczystościach sadzenia dębów uczestniczyli: władze samorządowe Powiatu Biłgorajskiego na
czele ze Starostą Biłgorajskim – S. Schodzińskim oraz członkowie Kapituły: M. Sadłos – autor programu, F. Piętak
i M. Kurzyna wraz z burmistrzami i wójtami gmin i miast, radnymi powiatu, miast i gmin, młodzieżą szkolną i wiernymi.
Pod każdym dębem umieszczono akt upamiętniający to wydarzenie.
W Parafii św. Marii Magdaleny w Biłgoraju posadzono dwa dęby na placu kościelnym, natomiast trzeci dąb posadzono na terenie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Biłgoraju, został poświęcony dr Stanisławowi
Pojaskowi, chirurgowi i współtwórcy biłgorajskiego szpitala.
W Parafii św. Jerzego w Biłgoraju trzy dęby posadzono na placu Szkoły Podstawowej Nr 5 i Gimnazjum Nr 2. Trzeci
dąb poświęcono ks. Janowi Samolejowi, który w latach wojennych był związany z parafią, był kapelanem wojskowym
i szpitalnym. Zginał w obozie koncentracyjnym w Dachau.
W Parafii Wniebowzięcia NMP w Biłgoraju trzy dęby zostały posadzone przy szkole Podstawowej Nr l im. Sługi
Bożego Prymasa Stefana Wyszyńskiego. Trzeci dąb otrzymał imię ks. Józefa Chmielewskiego, który był wikariuszem
w parafii w latach 1939–1940. Został wywieziony przez Niemców do Dachau zamiast ks. proboszcza Czesława Koziołkiewicza. Uważany jest za Biłgorajskiego Ojca Maksymiliana Kolbe.
W Parafii Chrystusa Króla w Biłgoraju dęby posadzono w różnych miejscach. Pierwszy został posadzony na placu kościelnym, drugi na skwerku przyległym do Zespołu Szkół Leśnych w Biłgoraju. Trzeci dąb posadzono na terenie Wioski
Dziecięcej SOS, ten został poświęcony Hermanowi Gmeinerowi – Austriakowi, twórcy Wiosek Dziecięcych SOS. Jego
głównym celem było stworzenie rodziny i domów dla sierot wojennych i opuszczonych dzieci. Na bazie tego pomysłu
utworzone stowarzyszenie dało początek ruchowi określanemu jako „Wioska Dziecięca SOS”.
W Parafii M.B. Nieustającej Pomocy w Aleksandrowie trzy dęby zostały posadzone przy kościele. Trzeci dąb został
poświęcony ks. Błażejowi Nowosadowi, który był budowniczym kościoła w Aleksandrowie, założycielem chóru i orkiestry, inicjatorem utworzenia parafii. Był kapelanem AK. Zginął śmiercią męczeńską z rąk ukraińsko-niemieckich oprawców wraz z 19. parafianami w Potoku Górnym obecnie Sługa Boży, czeka na beatyfikację. W Parafii Najświętszego Serca
Jezusa w Biszczy trzy dęby posadzono na placu kościelnym. Trzeci z nich otrzymał imię ks. Michała Popiela, który w latach 1947–1977 był proboszczem Parafii Biszcza.
W Parafii Bartłomieja Apostoła w Goraju zostały posadzone dwa dęby obok Krzyża Misyjnego przy trasie Biłgoraj –
Lublin w miejscowości Zastawie. Natomiast trzeci dąb posadzono na cmentarzu żołnierskim w Zastawiu i nadano mu
imię ks. Ludwika Wielgosza proboszcza Parafii Goraj w latach 1928–1940, który został zamordowany w Dachau.
W Parafii św. Jana Nepomucena i Matki Boskiej Szkaplerznej we Frampolu posadzono trzy dęby na placu parafialnym.
Trzeci dąb poświęcono jako symbol obchodów 300-lecia Frampola. W Parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Józefowie pierwszy dąb posadzono na placu przykościelnym w Józefowie, drugi zaś na placu przykościelnym w Stanisławowie.
Trzeci dąb otrzymał imię Konrada Bartoszewskiego „Wira”, który był jednym z legendarnych dowódców AK na Zamojszczyźnie.
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Sadzenie dębu im. Jana Pawła II przy Nadleśnictwie Biłgoraj. 28.04.2006 rok
W Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Księżpolu pierwszy dąb posadzono przy budynku Zespołu Szkół
w Księżpolu, drugi przy budynku Urzędu Gminy w Księżpolu. Trzeci dąb nazwany został imieniem ks. kan. Józefa Podkula długoletniego proboszcza parafii w Księżpolu. Ksiądz proboszcz był wspaniałym wychowawcą młodzieży, pomagał
wszystkim biednym i potrzebującym. W Parafii Matki Boskiej Częstochowskiej w Lipinach Górnych-Borowina dęby
posadzono na placu przy kościele parafialnym. Trzeci dąb poświecono Św. Dominikowi.
W Parafii św. Jana Chrzciciela w Potoku Górnym pierwszy dąb posadzono przy kaplicy w Goździe Lipińskim, drugi
przy kaplicy w Nakliku, natomiast trzeci przy kościele parafialnym w Potoku Górnym, ten poświęcono ks. Błażejowi Nowosadowi, który w Potoku był proboszczem przez 7 lat i gruntownie wyremontował zabytkowy kościół. Zginął śmiercią
męczeńską wraz z 19. parafianami. W Parafii Wniebowzięcia NMP w Obszy dwa dęby posadzono na placu przykościelnym, a trzeci, poświęcony Kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu, posadzono przy Szkole Podstawowej w Babicach, której nadano imię Prymasa.
W Parafii św. Kazimierza Królewicza w Radzięcinie, trzy dęby mają stanowić centralne miejsce parku im. Jana Pawła II
ze stacjami różańcowymi. Trzeci dąb otrzymał imię Jakuba Ciuryska – byłego kierownika szkoły w Wólce Abramowskiej. W czasie II wojny światowej został zamordowany w obozie koncentracyjnym.
W Parafii Wniebowzięcia NMP w Łukowej posadzono trzy dęby na placu przykościelnym. Trzeci dąb poświęcono
mieszkańcom gminy Łukowa poległym i pomordowanym w czasie II wojny światowej. W Parafii Matki Boskiej Częstochowskiej w Tereszpolu na cmentarzu przykościelnym zostały posadzone trzy dęby. Trzeci został poświęcony ks. Feliksowi
Gąsce, byłemu proboszczowi parafii, który w latach 1952–1956 rozbudował istniejący kościół.
W Parafii św. Michała Archanioła w Soli trzy dęby posadzono na posesji parafialnej w pobliżu kościoła parafialnego.
Trzeci poświecono osobie błogosławionego ks. Zygmunta Pisarskiego, byłego wikariusza Parafii Sól (1927–1928),
zamordowanego przez gestapo w Gdeszynie, obecnie Błogosławionego Powiatu Biłgorajskiego.
W Parafii Apostołów Piotra i Pawła w Majdanie Starym dwa dęby posadzono przy kościele. Trzeci dąb w Majdanie
nosi imię Zofii Krawieckiej, długoletniej nauczycielki. W parafii posadzono także dęby przy kościele filialnym
w Lipowcu Dużym – imienia Jana Pawła II oraz przy Szkole Podstawowej w Smólsku Dużym – Kardynała Stefana
Wyszyńskiego.
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W Parafii Matki Boskiej Bolesnej w Korytkowie Dużym posadzono trzy dęby, trzeci z nich otrzymał imię
Ks. Władysława Bącala, pierwszego proboszcza, budowniczego kościoła zaangażowanego także w budowę szkoły w Korytkowie.
W Parafii św. Jadwigi Śląskiej w Hedwiżynie dęby posadzono obok kaplicy NMP Królowej Polski w miejscowości
Ignatówka. Trzeci został poświęcony osobie ks. Jerzego Popiełuszki.
W Parafii Przemienienia Pańskiego w Tarnogrodzie na placu przykościelnym posadzono trzy dęby,
z których trzeci poświęcono osobie Św. Rocha patrona
od chorób zakaźnych, chroniącego od zarazy, szczególnego opiekuna zwierząt domowych, jednocześnie
patrona kościoła Św. Rocha w Tarnogrodzie.
W Parafii św. Jozafata w Zamchu trzy dęby zostały
posadzone na placu przykościelnym. Trzeciemu z nich
nadano imię ks. Witolda Stefana Kossaka proboszcza
parafii – w 25. rocznicę śmierci.
W Parafii św. Stanisława w Górecku Kościelnym na
placu przykościelnym posadzono dęby. Trzeci z nich poświęcony został Słudze Bożemu Ks. Błażejowi Nowosadowi, który w Górecku Kościelnym spędził 7 lat
jako administrator parafii. Zginął męczeńską śmiercią
z rąk ukraińsko-niemieckich oprawców. Posadzono też
dwa poświęcone jawory, którym nadano imiona
kapłanów, którzy pracowali jako proboszczowie w czasie wojny i po wojnie – ks. Jana Mroza i ks. Wincentego Marcinkiewicza.
W Parafii św. Maksymiliana Kolbego w Dąbrowicy posadzono trzy dęby w różnych miejscach.
Pierwszy usytuowano na placu kościelnym, drugi natomiast w Kolonii Sól, na północnym krańcu parafii.
Trzeci dąb posadzono na południowym krańcu parafii
i nadano mu imię Ks. Jana Mroza, który pełnił funkcję
proboszcza parafii Św. Marii Magdaleny, do której należała Dąbrowica i jako pierwszy w latach 70. XX
wieku odprawił mszę świętą w kapliczce we wsi.
W Parafii św. Antoniego Padewskiego w Różańcu
pierwszy dąb został posadzony przy Szkole Podstawowej w Różańcu I, natomiast drugi przy Szkole Podstawowej w Różańcu II im. Prymasa Tysiąclecia.
Sadzenie dębu im. Jana Pawła II przy Nadleśnictwie
Trzeci, przy kościele, został poświęcony pamięci ofiar
Biłgoraj 28.04.2006 rok
II wojny światowej, które zginęły 18 marca 1943 r.
podczas pacyfikacji tej wsi.
W Parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Luchowie Górnym posadzono dwa dęby na cmentarzu przy kościele parafialnym, natomiast trzeci na cmentarzu przy kaplicy Najświętszego Serca Jezusa w Jastrzębcu – ten został poświęcony
Św. Antoniemu, który jest patronem żniw, par narzeczeńskich, sierot i dzieci, patronem zagubionych rzeczy i więźniów.
W Parafii św. Andrzeja Boboli w Bukowej posadzonych zostało pięć dębów. Trzeci poświęcony budowniczym kościoła w Bukowej, czwarty – ks. Krzysztofowi Gajewskiemu – pierwszemu proboszczowi parafii, a piąty Halinie Gadzińskiej, która była nauczycielką Szkoły Podstawowej w Bukowej w czasie II wojny światowej.
W Parafii św. Dominika w Turobinie także posadzono trzy dęby. Wszystkie zostały poświęcone osobie Ojca Świętego
Jana Pawła II: pierwszy posadzono na placu szkolnym, drugi na placu przy kościele św. Dominika, a trzeci w Parku im.
Żołnierzy Armii Krajowej przy historycznym krzyżu.
W następnych latach kontynuowano tradycję sadzenia dębów, np. w 2006 r. przy Nadleśnictwie Biłgoraj posadzono
dąb im. Jana Pawła II. Rozpoczętą działalność „Kapituły” kontynuują leśnicy, samorządowcy z „Parafiady” którzy sadzą
dęby w całej Polsce i na Świecie, poświęcono m.in. zamordowanym na Wschodzie (Katyń, Międzyzdroje…). „Kapituła”
posadziła też drzewa pomniki historii we Lwowie, Australii, Brukseli. Pielęgnujmy te pomniki historii, wydarzenia i postacie które ich przypominają i wpisują w naszą pamięć narodową.
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NASZE BIŁGORAJSKIE
Celem konkursu jest wyróżnienie i promocja firm działających na terenie Powiatu Biłgorajskiego, które reprezentują
ponadprzeciętny i godny naśladowania poziom.
Konkurs jest wyróżnieniem najciekawszych inicjatyw i projektów promujących przedsiębiorczość, prezentacją i wyróżnieniem dobrych praktyk, zwiększeniem świadomości społecznej. Dokonując wyboru firmy, kapitału bierze pod uwagę:
stabilność firmy na rynku, promocję powiatu, tworzenie nowych miejsc pracy, mecenat nad kulturą i dziedzictwem Ziemi
Biłgorajskiej, zastosowanie surowców pochodzących z Powiatu Biłgorajskiego, inwestycje, nowe technologie i ochronę
środowiska naturalnego w procesie działalności gospodarczej. Wyróżnienia przyznawane są w następujących kategoriach:
budownictwo, przemysł spożywczy, przemysł meblowy i przerób drewna, transport, żywność ekologiczna oraz turystyka,
hotelarstwo i gastronomia. Konkurs adresowany jest do wszystkich firm działających na terenie Powiatu Biłgorajskiego,
niezależnie od charakteru własności zakładu pracy, jego wielkości, liczby zatrudnionych pracowników.

Nasze Biłgorajskie 2011
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WYRÓŻNIONE FIRMY – NASZE BIŁGORAJSKIE 2006–2011
2006

1. Black Red White S.A. Stanisław Bosak
2. Zakład Mięsny Masarnia, Bernadetta i Józef Nieściór
3. Zakład Młynarsko-Piekarniczy Józef Bryła
4. Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp.
z o.o. w Tomaszowie Lubelskim
5. Zakład Produkcyjno-Handlowy OBIKO, Teresa
i Czesław Obszańscy
6. Sitarstwo. Wyroby z tworzyw sztucznych Mieczysław Mazur
7. Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa Mizak
Leokadia
8. Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa OMEGA
Marian Pintal
9. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „FRYZ”
Krzysztof Wryszcz
10. Ślusarstwo Usługowo-Produkcyjne Tadeusz Ciosmak
11. Kraina nad Tanwią – Ośrodek szkoleniowo-wypoczynkowy Elżbieta i Bogdan Szymańscy
12. Gospodarstwo agroturystyczne POLANA Elżbieta
i Wojciech Popko
13. Plantacja nad Tanwią Sp. z o.o., Olchowiec 117,
23-413 Obsza
14. Skup surowców wtórnych Stanisława Gleń – Biłgoraj
15. Kierownictwo grupy robót MARKOWICZE

2007

1. Piekarnia Krystyna Muda
2. Zakład Ceramiki Budowlanej Markowicze S.A. Tadeusz Kuna
3. Firma handlowa „ANMAR” Zbigniew Dzida
4. Zakład Produkcyjno- Handlowo-Usługowy „eMKa”
Krzysztof Myszak
5. Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Zbożowego „KAPKA”
Tadeusz Kapka
6. „Meble S” Józef Stępniowski
7. Hurtownia Materiałów Elektrycznych Kazimierz
Ordecki
8. Produkcyjno-Usługowo-Handlowy Zakład Stolarski Józef Pędziwiatr

2008

1. Dariusz Wolanin Firma „Faiter”
2. Henryk Kaproń „Zagroda Roztocze”
3. Jan Szulżyk Dyrektor POL-SKONE Sp. z o.o.
4. Adam Socha „Tarmet”
5. Mariusz Sadowy Gospodarstwo Agroturystyczne
6. Alicja Czarny Gospodarstwo Agroturystyczne
7. Bronisław Okapiec Gospodarstwo rolne
8. Dorota i Stanisław Kosik Gospodarstwo Agroturystyczne
9. Marian Kulanica Piekarnia
10. Krzysztof Jażdżyk Model Opakowania Sp. z o.o.

UROCZYSTOŚCI POWIATOWE PATRIOTYCZNO-RELIGIJNE i KULTURALNE

2009

1. Agroturystyka „OLEŃKA” Mariola Buryta
2. P.P.H.U. „SITARZ” Krzysztof Sitarz
3. F.H.U.T. Tomasz Łuszczek
4. P.W. „RYŚ-POL” Małgorzata Grzybek
5. Pszczelarz Kozacki – Pasieka Tadeusz Kozak
6. Ciastkarnia „Ciastko” Artur Jamiński
7. „Transpin” Zbigniew Pińczyński 8. P.U.H.P. „ATOS”
Tadeusz Skakuj
9. Florian Kapica MARKET-KAPICA
10. Tomasz Obszański Gospodarstwo ekologiczne

2010

1. Sobaszek Krzysztof Zakład Wyrobów z Drewna
2. Z.P.U. „TransBET” Alina i Czesław Puźniak
3. Ciastkarnia „MARCYŚ” Tomasz Dzido
4. „Max Pol” PPHU Józef Maciocha
5. Mazurek Tadeusz Sprzedaż Płyt Meblowych
6. „Barwy Zdrowia” Tomasz Obszański
7. Elżbieta i Piotr Paluch – Bicie oleju
8. Wajda Kazimierz Tereszpol pomniki, płyty nagrobkowe

2011

1. „Hydro-Mar” Marek Łoński, Partyzantów 60
2. „Kolmar” Sprzedaż i serwis rowerów, Kowalczyk
Marian i Grasza Jan, Długa 55
3. Firma „Elektro-Metal” sp. z o.o., Piotr Kacperek,
Waldemar Kawa, produkcja metalowa, ogrodzenia,
balustrady, suszarnie tytoniu, tel. 607051204
4. Firma usługowo-Produkcyjna „TARBEX” Tarnogród Józef Bucior, usługi remontowo-budowlane,
tel. 602721784
5. Drukarnia „Helvetica” Zofia i Marian Garbacz
6. Mostostal-Met Sp. z o.o. w Biłgoraju, ul. Krzeszowska 93, Pan Jan Kapka – który jest również
właścicielem Zakładu Produkcyjno-Handlowego
„Jan” oraz Pan Kazimierz Szcząchor właściciel
Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowo-Handlowego „Siatpol”
7. Maspol PPHU Barbara Szcząchor
8. Zakład Instalatorstwa Elektrycznego Lech Różański, Okrągłe 2
9. Zbigniew Kiesz Gospodarstwo Rolne w Lipowcu,
23-407 Tereszpol
10. Panasik Jan Korchów przetwórnia kapusty kiszonej,
owoce jagodowe
11. Ryszard Zarucki Dąbrówka gm. Potok Górny gospodarstwo ekologiczne

L.P.

Organizator/udział

Miejsce

Termin

Zespół Szkół Zawodowych i OgólnokszRocznica Powstania Armii Krajowej tałcących/Starostwo Powiatowe/ Stowarzyszenie AK

Zespół Szkół Zawodowych
luty
i Ogólnokształcących

2

Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”

Starostwo/ Zespół Szkół Ogólnokształcących / Młodzieżowy Dom Kultury

Zespół Szkół Ogólnokształcących/ Tablice pod Sta- luty
rostwem

3

Powiatowy Dzień Kobiet

Starostwo Powiatowe

Zespół Szkół Budowlanych marzec

4

Dzień Godności Osób z Niepełnos- Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy
prawnością Intelektualną
/Starostwo Powiatowe

Biłgoraj

maj

5

Festiwal Piosenki Dziecięcej i
Młodzieżowej

Młodzieżowy Dom Kultury

maj

1

Młodzieżowy Dom Kultury/ Starostwo Powiatowe

6

„Moje Zakątki” – otwarcie wystawy
Młodzieżowy Dom Kultury / Kuratorium Ośpokonkursowej w ramach Wojewiaty/Starostwo Powiatowe
wódzkiego Konkursu Plastycznego

Młodzieżowy Dom Kultury

maj

7

Dzień Samorządowca

Starostwo Powiatowe

-

maj

8

Wręczenie nagród laureatom olimpiad i konkursów – „Dzień Olimpijczyka”

Starostwo Powiatowe / Jedna ze szkół

Jedna ze szkół

czerwiec

9

Rocznica wydarzeń sierpniowych – Zespół Szkół Ogólnokształcących/ StaroZespół Szkół Ogólnokszpowstania „Solidarności”
stwo Powiatowe / Młodzieżowy Dom Kultury tałcących

wrzesień

10

Rocznica Wybuchu II Wojny Światowej

Miasto Biłgoraj/ Starostwo Powiatowe

wrzesień

11

Dożynki Powiatowe w Aleksandrowie

Gmina Aleksandrów/ Starostwo Powiatowe /
Aleksandrów
Młodzieżowy Dom Kultury

12

100 Rocznica wybuchu I Wojny
Światowej

13

Rocznica Sowieckiej Agresji na
Polskę

14

Powiatowe Obchody Dnia Edukacji Starostwo Powiatowe/Szkoły PonadgimnazSzkoły Ponadgimnazjalne
Narodowej
jalne

październik

15

Rocznica Śmierci ks. Jerzego Popiełuszki

Zespół Szkół Ogólnokształcących/ Starostwo Powiatowe

Zespół Szkół Ogólnokształcących,

październik

16

Festiwal Pieśni Patriotycznej i Legionowej

Młodzieżowy Dom Kultury/ Starostwo Powiatowe

Młodzieżowy Dom Kultury

październik/ listopad

Sala konferencyjna w Starostwie Powiatowym

grudzień

17
18
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Nazwa uroczystości

sierpień

Młodzieżowy Dom Kultury/ Zespół Szkół Za- Zespół Szkół Zawodowych
sierpień/wrzewodowych i Ogólnokształcących /Starostwo i Ogólnokształcących/Młodsień - cykl
Powiatowe /Muzeum Ziemi Biłgorajskiej
zieżowy Dom Kultury
Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących/ Starostwo Powiatowe

Eliminacje Powiatowe do Konkursu
Wiedzy o Samorządzie Terytorial- Starostwo Powiatowe
nym
Rocznica Wprowadzenia Stanu
Wojennego

Plac przy Urzędzie Miasta
w Biłgoraju

Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej/
Starostwo Powiatowe

Pomnik Katyński na cmenwrzesień
tarzu przy ul. Lubelskiej

Kościół pw. Św. Marii Maggrudzień
daleny w Biłgoraju
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Wykaz wydawnictw wydanych przez Starostwo Powiatowe
i przy współudziale Starostwa Powiatowego w Biłgoraju /1999–2014/

1. Powiat Biłgorajski. Rok wydania 2000 r.
2. Pejzaże Powiatu Biłgorajskiego uroki rzek. Rok wydania 2004 r.
3. Pomnikowe Drzewa Powiatu Biłgorajskiego Przewodnik . Rok wydania 2004r.
4. Bogactwo przyrody i dziedzictwo kultury w pracach
laureatów konkursu krajoznawczego.
5. ,,Poznajemy ojcowiznę”. Rok wydania 2005 r.
6. Powiat Biłgorajski Skarby przyrody i kultury. Rok wydania 2005 r.
7. Kurier Starostwa Powiatowego w Biłgoraju Nr 1. Rok
wydania styczeń 2005 r.
8. Kurier starostwa Powiatowego w Biłgoraju Nr 2. Rok
wydania czerwiec 2005 r.
9. Przewodnik krajoznawczy po Biłgoraju. Rok wydania
2005 r.
10. Mapa Powiat Biłgorajki Na skraju Roztocza i Puszczy
Solskiej. Rok wydania 2005 r.
11. Zarys dziejów Powiatu Biłgorajskiego w latach
1867–1939. Rok wydania 2005 r.
12. Kurier Starostwa Powiatowego w Biłgoraju Nr 3. Rok
wydania styczeń 2006 r.
13. Kurier Starostwa Powiatowego w Biłgoraju Nr 4. Rok
wydania wrzesień 2006 r.
14. Kurier Starostwa Powiatowego w Biłgoraju Nr 5. Rok
wydania maj 2006/2007 r.
15. Osobliwości przyrody w krajobrazach Powiatu Biłgorajskiego. Rok wydania 2006 r.
16. Spotkania z przyrodą na szlakach turystycznych Ziemi Biłgorajskiej Przewodnik. Rok wydania 2006 r.
17. Piękne zakątki otaczającej nas przyrody w pracach laureatów konkursu krajoznawczego „Poznajemy ojcowiznę”
Rok wydania. 2006 r.
18. Z dziejów sanktuarium św. Marii Magdaleny w Puszczy Solskiej. Rok wydania 2006 r.
19. Pomniki przyrody Powiatu Biłgorajskiego przewodnik. Rok wydania 2006 r.
20. Szlaki turystyczne Ziemi Biłgorajskiej. Rok wydania 2006 r.
21. Sługa Boży Jan Paweł II we wspomnieniach młodzieży. Rok wydania 2007 r.
22. Piękne zakątki otaczającej nas przyrody w pracach laureatów konkursu krajoznawczego „Poznajemy ojcowiznę”.
23. Nasza przyroda Prace dyplomowe uczniów Zespołu Szkół Leśnych w Biłgoraju. Rok wydania 2007 r.
24. Formy ochrony przyrody w Powiecie Biłgorajskim. Rok wydania 2008 r.
25. Mapa Powiat Biłgorajski Na Roztoczu i w Puszczy Solskiej. Rok wydania 2008 r.
26. Folder Powiat Biłgorajski 1998–2008 r. Rok wydania 2008 r.
27. Folder Powiat Biłgorajski. Rok wydania 2008 r.
28. Przewodnik po turystycznych szlakach rowerowych. Rok wydania 2008 r.
29. Film 10-lecie odrodzenia Powiatu Biłgorajskiego Kościół p.w. WNMP Biłgoraj 23 listopada 2008 r., Cz. 1.
30. Film 10-lecie odrodzenia Powiatu Biłgorajskiego Aula Z.S.O. im. ONZ Biłgoraj 23 listopada 2008 r., Cz. 2.
31. Film Konferencja „Środki przekazu – informacja czy manipulacja?” Liceum im. ONZ w Biłgoraju Rok wydania
29 kwietnia 2008 r.
32. III Konferencja „Dziedzictwo przyrodniczo-kulturowe Puszczy Solskiej i Roztocza” Leśny Ośrodek Szkolenia
w Biłgoraju. Rok wydania 10 czerwca 2008 r.
33. Spotkania z przyrodą na szlakach turystycznych Ziemi Biłgorajskiej Przewodnik. Rok wydania 2009 r.
34. Miejsca pamięci narodowej w Powiecie Biłgorajskim. Rok wydania 2009 r.
35. Szlak kajakowy rzeki Tanew. Rok wydania 2009 r.
36. Formy ochrony przyrody w Powiecie Biłgorajskim. Rok wydania 2010 r.
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37. Miejsca i obiekty zabytkowe w krajobrazie Powiatu Biłgorajskiego Wędrówki po miejscach i obiektach zabytkowych Biłgoraja i Ziemi Biłgorajskiej. Rok wydania 2010 r.
38. Folder Tradycje ginących zawodów w Powiecie Biłgorajskim. Rok wydania 2010 r.
39. Krzyże kapliczki figury w przyrodzie Powiatu Biłgorajskiego. Rok wydania 2011 r.
40. Skarby przyrody na szlakach turystycznych Ziemi Biłgorajskiej. Rok wydania 2011 r.
41. Środowisko przyrodniczo-ekologiczne największych dolin rzek Powiatu Biłgorajskiego. Rok wydania 2012 r.
42. Folder Powiat Biłgorajski dawne zabawy i zajęcia w oczach biłgorajskich dzieci. Rok wydania 2012 r.
43. Piękno Puszczy Solskiej i Roztocza – Ziemia Biłgorajska. Rok wydania 2013 r.
44. Folder Powiat Biłgorajski Siedziba Powiatu Biłgorajskiego Informator-Mapa Powiatu. Rok wydania 2013 r.
45. Informator oświatowy Oferta publiczna szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Biłgorajski na
rok szkolny 2013/2014. Rok wydania 2013 r.
46. Chroń środowisko – zachowaj je dla przyszłych pokoleń. Przyroda w obiektywie uczniów szkół Powiatu Biłgorajskiego. Rok wydania 2013 r.
47. Oświatowy Informator. Oferta szkół i placówek oświatowych Powiatu Biłgorajskiego na rok szkolny 2014/2015.
Rok wydania 2014 r.
48. Folder Powiat Biłgorajski Informator-Mapa Powiatu. Rok wydania 2014 r.
49. Powiat Biłgorajski w latach 2010–1013. Rok wydania 2014 r.
50. Turystyczny szlak rowerowy Biłgoraj – Tarnogród (26 km).
51. Szlak Puszczy Solskiej Biłgoraj – Górecko Kościelne.
52. Folder Powiat Biłgorajski Informator – Mapa Powiatu.
53. Folder Powiat Biłgorajski Kultura, Oświata, Gospodarka, Turystyka.
54. Ziemio Biłgorajska ziemio moja miła.
55. Folder „Dziedzictwo przyrodniczo-kulturowe Puszczy Solskiej i Roztocza”.
56. Folder Przewodnik krajoznawczy po Biłgoraju z propozycjami ścieżek dydaktycznych.
57. Kapliczki i krzyże przydrożne w krajobrazie Powiatu Biłgorajskiego.
58. Rzeki Powiatu Biłgorajskiego.
59. Folder Na szlakach turystycznych Powiatu Biłgorajskiego Przewodnik.
60. Folder promujący szlak rowerowy Ujście – Biłgoraj – Osuchy.

71

Niewiele w naszym regionie zachowało się obiektów architektury rezydencjonalnej. Architektura rezydencjonalna różni
się swoją bryłą, architekturą i wystrojem wnętrza od architektury sakralnej. Nie zachowały się niestety zamki i pałace.
Pozostały natomiast niektóre dwory i zespoły folwarczno-produkcyjne z nimi związane. W okresie PRL traktowano architekturę rezydencjonalna jako pozostałość dawnej „pańskiej” Rzeczpospolitej. Nowy porządek polityczno-społeczny
walczył z rezydencjami i domami ziemiańskimi. Niszczono otaczające je ogrody i związane z dworami folwarki. Dwory
ziemian były ostoją patriotyzmu. To w nich kwaterowało dowództwo i sztab Armii „Kraków” i „Lublin” w kampanii
wrześniowej 1939 roku. W okresie okupacji były one miejscami kontaktowymi dla powstających struktur Armii Krajowej.
Z historia każdego zabytku związani są na stałe ludzie, którzy go projektowali, wykonywali, czy też ratowali przed
zniszczeniem. Nie zachował się do naszych czasów zamek Dymitra z Klecia, a następnie rodu Gorajskich w Goraju, ani
zamek myśliwski w Zamchu. Nie ma już okazałego XIX wiecznego pałacu Stanisława Nowakowskiego w biłgorajskim
parku Rożnówka, który wyglądem przypominał Belweder. Zniknęła w okresie PRL bezcenna drewniana zabudowa Biłgoraja z domami sitarskimi i tatarskimi. Jeszcze do niedawna przy ulicy Czerwonego Krzyża dominowała w całości zabudowa drewniana. Dzisiaj domy drewniane przy tej ulicy są już nieliczne. Dwory ziemiańskie padały często ofiarą grabieży.
Straty w zabytkach były nie tylko wynikiem wojen, pożarów, ale też skutkiem codziennych zaniedbań i powszechnego
braku poszanowania pamiątek przeszłości. Zabytki nasze zasługują na to, abyśmy je sami znali i promowali wśród innych
osób. Szacunek dla zabytków to miernik poziomu cywilizowanego narodu i istotny czynnik dla oceny naszej kultury. Opinia publiczna nie może dać sobie wmówić, że historia miasta, regionu zaczyna się od dziś, a przed nami nic nie było. Musimy szanować naszą przeszłość, historię i zabytki, aby kolejne pokolenia nie wydały o nas krytycznej opinii.
Ziemia Biłgorajska to miejsce cudowne. To nie tylko urozmaicony krajobraz Wyżyny Lubelskiej, Roztocza i Kotliny
Sandomierskiej z bezcenną Puszczą Solską, malownicze wzniesienia z łanami zbóż przedzielonych miedzami, głębokie
wąwozy, delikatny szmer wody w Tanwi, Białej i Czarnej Ładzie, Wirowej, Szumie Sopocie, Bukowej i Porze, ale także
piękne drewniane kościoły zachwycają swoim urokiem. Od setek lat ścierały się na Ziemi Biłgorajskiej kultury i religie
wschodu i zachodu. Zachowało się tu stosunkowo dużo kapliczek, figur i krzyży przydrożnych. Najwcześniejsze stałe
osadnictwo w powiecie biłgorajskim pojawiło się w jego północnej i południowej części. Środkowa część, w której dominowała potężna Puszcza Solska została zasiedlona dopiero w XVI i XVII wieku.
Jeżeli chodzi o architekturę zabytkową najwięcej zachowały się przykładów architektury sakralnej zarówno drewnianej, jak murowanej. Kościoły przypominają ludziom o Bogu i życiu pozaziemskim. Są symbolem świętości, odwiecznego trwania i niezniszczalności. Integrują ludzi w rozproszonym i zatomizowanym świecie i zapobiegają przed zagubieniem nadając sens życiu. Kościoły są sercem kultury i istotą człowieczeństwa. Cywilizacja, która jest nastawiona tylko na hedonistyczne używanie świata niczym nie
różni od barbarzyństwa. Świat podtrzymywany jest tylko
przez wiarę w Boga i nieziemskość.
Najcenniejszą świątynią murowana jest kościół p.w.
św. Dominika w Turobinie, który pochodzi z 1530 roku.
Jest to jedyny w powiecie biłgorajskim przykład budowli
wzniesionej w stylu renesansu lubelskiego. Sześć murowanych kościołów rzymsko-katolickich ma XVIII
wieczny rodowód. Są to: kościół p.w. WNMP w Biłgoraju,
kościół p.w. św. Jerzego w Biłgoraju, kościół p.w. św. Kazimierza Królewicza w Radzięcinie, kościół p.w. Przemienienia Pańskiego Tarnogrodzie, kościół p.w. św. Jana
Chrzciciela w Potoku Górni, kościół p.w. św. Bartłomieja
w Goraju. Dziesięć kościołów zostało zbudowanych
w XIX wieku. Są to: neogotycki kościół p.w. św. Jana Ne- Brama do parku pałacowego Rożnówka w Biłgoraju
pomucena we Frampolu, kościół p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w Józefowie, kościół p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Księżpolu, kościół p.w.
WNMP w Łukowej, kościół p.w. św. Andrzeja Apostoła w Babicach, kościół p.w. WNMP w Obszy, kościół p.w. św. Jozafata Kuncewicza w Zamchu, cerkiew prawosławna p.w. św. Trójcy w Tarnogrodzie. W 1928 roku została ukończona budowa kościoła p.w. św. Marii Magdaleny w Biłgoraju Puszczy Solskiej. Ta piękna świątynia została wzniesiona jako szósta
z kolei na miejscu objawień świętej Marii Magdaleny. Z obiektów parafii św. Marii Magdaleny należy wymienić kaplicę
patronki parafii z cudownym źródłem i dwoma czteropolowymi obrazami ukazującymi historię cudownych objawień,
klasztor pofranciszkański założony w kształcie litery L oraz dzwonnicę.
Na terenie powiatu jest sześć zabytkowych kościołów drewnianych. Są to kościół św. Rocha w Tarnogrodzie z 1624
roku, sanktuarium św. Stanisława Biskupa w Górecku Kościelnym, kościół profesorów Akademii Zamojskiej p.w. Ofia-
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rowania NMP w Bukowinie, kościół p.w. św. Katarzyny w Czernięcinie z 1857 r. kościół p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Lipinach z 1847 roku oraz mające XX-wieczny rodowód kościół p.w. św. Piotra i Pawła w Majdanie Starym
z 1912 roku i kościół p.w. św. Andrzeja Boboli w Bukowej z 1957 roku.
W Górecku Kościelnym na uwagę zasługują dwie zabytkowe drewniane kaplice związane z miejscami objawień św.
Stanisława Biskupa, jedna z tych kaplic wzniesiona jest nad wodą, na rzece Szum, zaś druga w sąsiedztwie wiekowych
dębów.
Kościół w Bukowinie słynie z obrazu, na którym przedstawiono najstarszy widok Zamościa. Do świątyni prowadzi oryginalna brama dzwonnica. Z kolei kościół w Czernięcinie związany był z Szymonem Szymonowicem, poetą, organizatorem Akademii Zamojskiej. Parafia św. Katarzyny w Czernięcinie chlubiła się posiadaniem kolca w korony cierniowej
Pana Jezusa, który obecnie jest w posiadaniu Muzeum Diecezjalnego w Zamościu. Kościół parafialny w Majdanie Starym zbudowany został jako największa na Zamojszczyźnie cerkiew prawosławna. Budowa drewnianej świątyni w Bukowej w końcu lat pięćdziesiątych poprzedniego stulecia nacechowana była wieloma trudnościami ze strony ówczesnych
władz, które chciały całkowicie zabronić budownictwa sakralnego. W krajobrazie Ziemi Biłgorajskiej pojawiło się wiele
nowych kościołów szczególnie w latach osiemdziesiątych XX wieku. Jeżeli chodzi o wyposażenie świątyń należy zaznaczyć, że ołtarz główny w kościele p.w. Przemienienia Pańskiego w Tarnogrodzie pochodzi z kolegiaty zamojskiej – obecnie katedry. W ołtarzu głównym są obrazy: Jana Ewangelisty i Jana Chrzciciela, których autorem jest słynny włoski malarz
Domenico Tintoretti. Obrazy te były skradzione w końcu XX w. Odnalezione po wielu latach powróciły na swoje miejsce.
W ołtarzu głównym kościoła parafialnego w Łukowej znajduje obraz Wniebowzięcia NMP, który namalował znany malarz, urodzony w Zamchu, Rafał Hadziewicz, profesor w warszawskiej Szkoły Sztuk Pięknych.
Na terenie powiatu biłgorajskiego obok kościołów rzymsko-katolickich znajdują się trzy kościoły polskokatolickie
w Gródkach, Majdanie Nepryskim i Długim Kącie. Kościoły w Księżpolu, Luchowie Górnym, Babicach, Soli, Tereszpolu,
Zamchu, św. Jerzego w Biłgoraju wzniesiono jako cerkwie unickie. Kościół w Biszczy był zbudowany jako cerkiew prawosławna w 1912 roku. W ich wyglądzie zewnętrznym, jak i wewnętrznym można dostrzec wiele detali charakterystycznych dla budownictwa cerkiewnego. Z cerkwią prawosławną w Tarnogrodzie związana jest postać św. Ojca
Leoncjusza urodzonego w Tarnogrodzie. W parafii w Soli w okresie międzywojennym pracował błogosławiony ksiądz
Zygmunt Pisarski. W kościele w Potoku Górnym podczas okupacji został zamordowany ksiądz Błażej Nowosad. Jego
proces beatyfikacyjny jest w toku. Warto wspomnieć, że w Biłgoraju wznoszone są trzy okazałe świątynie, kościoły rzymskokatolickie p.w. Chrystusa Króla i Jana Pawła II oraz cerkiew prawosławna p.w. ś w. Jerzego.
Szczególne miejsce w krajobrazie kulturowym Ziemi Biłgorajskie przypada kapliczkom, krzyżom i figurom przydrożnym. Mała architektura sakralna doskonale wpisuje się w lokalny krajobraz. Piękno kapliczek i krzyży przydrożnych
jest odzwierciedleniem stanu ducha i religijności ich fundatorów. Do dzisiaj zachował się zdobienia kapliczek i figur
przydrożnych, a także odprawiania przy nich nabożeństw majowych, czy też obrzędu poświęcenia pól. Przy wielu obiektach małej architektury sakralnej ksiądz w Wielką Sobotę święci pokarmy wielkanocne. Krzyż jest symbolem największej
świętości dla chrześcijan. Jest znakiem naszej narodowej tożsamości. Inspiracją dla budowanych kapliczek i krzyży przydrożnych była wdzięczność za otrzymane od Boga łaski, uczczenie wydarzenia religijno-patriotycznego, odprawienie
pokuty za uczynione zabójstwo lub inne zło. Mieszkańcy wsi dotkniętych epidemią stawiali krzyże z podwójnym poziomym ramieniem tzw. karawaki. Poprzez wzniesienie figury fundatorzy oddawali pod Boża opiekę siebie, rodziny,
całą wioskę i ojczyznę. W czasach nam współczesnych pojawiają się przy drogach małe krzyże symbolizujące wypadków
drogowych. Najstarsze kapliczki wznoszone były na kolumnie. Kapliczka taka
znajduje się w ogrodzeniu kościoła
WNMP w Biłgoraju i pochodzi z 1699
roku. Upamiętnia ona śmierć ostatniego
kalwina w Biłgoraju. Ze względu na dostatek drewna stosunkowo dużo zachowało się kapliczek drewnianych domkowych. Jedna z takich kapliczek została zbudowana nielegalnie w Dąbrowicy
w 1903 roku w okresie zaboru rosyjskiego przez Adama Blachę. W kapliczkach i figurach przydrożnych znajdują się wyobrażenia świętych najczęściej rzeźbione. Najczęściej popularne
świątki to przedstawienie Matki Boskiej,
Chrystusa Frasobliwego, św. Jana Nepomucena, św. Józefa z Dzieciątkiem Jezus, św. Antoniego, św. Stanisława BisPark pałacowy Rożnówka w Biłgoraju
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kupa, św. Floriana, św. Rocha. Obok
rzeźbionych światków spotyka się
też w kapliczkach obrazy ludowe
malowane na płótnie i oleodruki.
Szereg figur przydrożnych powstało
po 1905 roku, kiedy car wydał ukaz
tolerancyjny o przywróceniu swobód religijnych. Najstarsze drewniane kaplice pochodzą z Górecka
Koś-cielnego i zostały wzniesione
w połowie XVII wieku. W kaplicy
,,na wodzie” znajdują się obrazy św.
Stanisława Biskupa i św. Katarzyny Aleksandryjskiej zaś w kaplicy
„pod dębami” obok obrazu św. Stanisława Biskupa zawieszone są obrazy św. Barbary i św. Agnieszki.
Okazałą kapliczką jest kapliczka
drewniana św. Marka z 1822 roku
oraz drewniana kaplica cmentarna
Zagroda Sitarska w Biłgoraju
św. Elżbiety w Turobinie. W Tarnawie zachowała się XIX wieczna kapliczka drewniana świętego Walentego. Najwięcej drewnianych kapliczek, bo aż
18 znajduje się na terenie gminy Biłgoraj. W Aleksandrowie i na terenie gminy Józefów popularna jest postać św. Stanisława Biskupa, patronującego przydrożnym figurom. W samym mieście Biłgoraju duże znaczenie dla mieszkańców
miasta ma figura św. Jana Nepomucena dłuta Augusta Kuczyńskiego z 1821 roku. Święty ten jako patron podróżnych
opiekował się biłgorajskimi sitarzami. Stąd przy figurze świętego odbywały się dwa razy w roku uroczystości „żałosnego” i „radosnego" pożegnania i powitania biłgorajskich starzy. W Biłgoraju przy ulicy Krzeszowskiej znajduje się też
drewniana kapliczka z piękna rzeźbą św. Jana Nepomucena. Drewniane kapliczki św. Antoniego znajdują się w Dąbrowicy, Bukowej i Tarnogrodzie.
W Potoku Górnym znajduje się kapliczka św. Barbary broniącej wiernych przed piorunami, zaś w Radzięcinie św. Mikołaja patrona sierot. Przy kościele w Korytkowie Dużym znajdowała się zabytkowa kapliczka św. Jana Nepomucena
z 1880 roku, która trafiła do Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie. Na jej miejsce wykonano replikę kapliczki. Drewniane
kłodowe kapliczki spotkać można na cmentarzu w Puszczy Solskiej. Murowane kapliczki słupowe występują w Hoszni
Abramowskiej z figurą Chrystusa Frasobliwego z 1832 roku, w Józefowie z figurą Jana Nepomucena z 1905 roku, Tarnowoli z 1862 roku, w Tarnogrodzie z figurą św. Rocha. Najstarszą murowaną kaplica domkową jest kaplica z cudownym
źródłem św. Marii Magdaleny, którą wzniesiono w 1794 roku na brzegu Czarnej Łady w Puszczy Solskiej. Ziemia Biłgorajska słynie też z drewnianych krzyży krytych daszkiem i osłoniętych od tyłu zasłona z desek. Na krzyżach tych znajduje
się rzeźba Chrystusa i symbole Męki Pańskiej. Krzyże takie są charakterystyczne dla Soli, Dąbrowicy, Ciosmów, Bukowej i Gozdu Lipińskiego. W okolicy Józefowa, Radzięcina, Goraja spotyka się też krzyże wykonane z kamienia. W pobliżu tych miejscowości znajdowały się kamieniołomy, które dostarczały surowiec. W Korytkowie Dużym znajduje się
przydrożna figura z 1907 roku wykonana z kamienia zwieńczona rzeźbą Chrystusa Dobrego Pasterza z 1907 roku postawiona jako wotum za ocalenie z wypadku biskupa lubelskiego Franciszka Jaczewskiego. Kilka kilometrów od Biłgoraja
znajduje się bardzo malowniczo położona wśród lasów wieś Nadrzecze. We wsi, we współczesnej drewnianej kaplicy
znajduje się kapliczka kłodowa z 1906 roku, a w niej obrazy znanego malarza Jerzego Dudy Gracza. W Nadrzeczu od 1997
roku jest Dom Służebny Polskiej Sztuce Słowa, Muzyki i Obrazu będący własnością Fundacji Kresy 2000. Inicjatorem
tego przedsięwzięcia był Stefan Szmidt wraz z żoną Alicją Jachiewicz. Ten dom to wzbogacona kolumnami stara stodoła,
tam latem odbywają się koncerty, przedstawienia sztuk teatralnych, czasem wystawy plastyczne znanych artystów. Monumentalna rzeźba drewniana Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej dłuta Ryszarda Sobaszka znajduje się we współczesnej kapliczce przy kaplicy filialnej MB Królowej Polski w Ignatówce.
Z dawnej pałacowej zabudowy na Różnówce w Biłgoraju zachowała się oryginalna brama wjazdowa kuta z żelaza zawieszona na murowanych słupach oraz park krajobrazowy, w którym widoczne założenia wodne: kanały i mosty. Po kanałach tych pływały łodzie z gośćmi właściciela miasta Stanisława Nowakowskiego.
Większość terytorium powiatu biłgorajskiego obejmowała Ordynacja Zamojskich. Instytucja ta zbudowała szereg
dworów, folwarków, leśniczówek. Z dawnej ordynackiej zabudowy zachował
się budynek służby tzw. „ósmak” w Kolonii Sól z parkiem podworskim. Godnym podkreślenia jest fakt, że spadkobiercy ostatniego właściciela dworu zbudowali obecnie w parku własny dom nawiązujący wyglądem do dawnego dworu.
Zachował się także kamienny stół, przy którym według legendy miał odpoczywać Napoleon Bonaparte.
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W Biszczy zachował się dwór murowany z II połowy XIX wieku, obora, chlew i pozostałości parku. Podworskie parki
znajdują się w Kątach, Radzięcinie, Abramowie, Korchowie, Płusach, Naliku, Starym Jasienniku, Różańcu. Pozostałości
zabudowy dworskiej są w Smoryniu, Zagrodach, w Starym Górecku, Księżpolu, Naliku, Starym Jasienniku, w Guzówce
Kolonii, Panasówce.
W Majdanie Nowym jest w dobrym stanie zachowana rządcówka Ordynacji Zamojskich z 1870 roku.
Drewniane leśniczówki z II połowy XIX wieku znajdują się w Brodziakach, Korytkowie Dużym, Woli Malej, Hamernii, Starym Górecku, Lipinach Górnych Borowinie, Bukownicy. We Floriance dokonana została rewitalizacia osady
leśnej. Znajdował się tam folwark leśniczych ordynackich. W leśniczówce z 1830 roku zbudowano Izbę Leśną. W ponad
stuletniej stodole urządzona jest wystawa sprzętu rolno-leśnego. Rewitalizacji będzie podlegać też leśniczówka Komanówka, gdzie ma być umiejscowiona biblioteka leśna.
Z dawnych obiektów przemysłowych zachował się wiatrak koźlak w Gródkach z 1848 roku. Występują tez drewniane
młyny wodne w Dereni, Soli, Bidaczowie, Aleksandrowie – Sigle, Majdanie Kasztelańskim, Osuchach.
Specyficznym obiektem przemysłowym są ruiny papierni w Hamernii w sąsiedztwie rzeki Sopot. W Józefowie na terenie nadleśnictwa zachował się XIX-wieczny lamus, w Księżpolu murowany spichlerz dworski, w Olszance i Czernęcinie młyn motorowy z początku XX wieku oraz gorzelnia w Dylach z końca XIX wieku. Znikają niestety w krajobrazie
wsi kuźnie, które były kiedyś w każdej miejscowości. Pozostały leszcze w Stanisławowie, Dąbrowicy, Woli Obszańskiej,
Zamchu. W Biłgoraju zachował się budynek najstarszej w mieście elektrowni z 1930 roku, w której w latach osiemdziesiątych mieściła się siedziba Zarządu Oddziału NSZZ „Solidarność” .
W skład Zagrody Sitarskiej w Biłgoraju wchodzi dom drewniany sitarza Andrzeja Grabińskiego z 1810 roku, spichlerz drewniany, wozownia, budynek gospodarczy z I połowy XIX wieku. Do Zagrody prowadzi drewniana brama z furtką
z początku XX wieku.
Zachowały się układy urbanistyczne miast Biłgoraja, Frampola, Turobina, Tarnogrodu.
Na terenie Ziemi Biłgorajskiej zachowało się kilka budynków będących siedzibami władz. Jest to murowany budynek
urzędu powiatowego w Biłgoraju z 1880 roku i budynek magistratu drewniany z początku XX wieku. W Biszczy zachował się murowany budynek gminy z 1934 roku, w Józefowie ratusz z 1775 roku, w Soli budynek urzędu gminy, a w Łukowej budynek urzędu gminy z 1905. Unikatowym obiektem jest budynek aresztu gminnego w Łukowej z 1905 roku.
Siedziba ratusza z 1930 roku zachowała się też w Tarnogrodzie, podobnie jak i siedziba sądu z końca XIX wieku.
W krajobrazie pozostały jeszcze budynki dawnych szkół. Należą do nich budynki w Bidaczowie Starym, Woli Dużej,
Biszczy, Wólce Biskiej, Górecku Starym, Korchowie, Woli Różanieckiej. Specyficznym obiektem jest budynek strażnicy
granicznej i posterunku granicznego z początku XX wieku w Obszy. Jest to ewidentny przykład pogranicza kulturowego,
jakim jest Powiat Biłgorajski. Przebiegała tędy granica zaborów rosyjskiego i austriackiego. W Obszy znajduje się też stylowa drewniana karczma „Roztocze”. W sąsiedztwie karczmy znajduję się mini skansen z wiejską zagrodą krytą strzechą.
W wielu wioskach zachowały się zabytkowe drewniane domy i całe zagrody z oborami i stodołami ogrodzone płotem
dranicowym, ale z każdym rokiem są one skutecznie wypierane przez zabudowę murowaną.
W przeglądzie zabytkowych obiektów należy też wspomnieć o obiektach komunikacyjnych. Należą do nich most na
Białej Ładzie przy ulicy Lubelskiej w Biłgoraju, czy też budynek dawnej stacji kolejowej Biłgoraj – Zwierzyniec. Pociągi
na tej linii zaczęły kursować w 1916 roku. Na trasie dawnej kolejki wąskotorowej spotkać można mosty kolejowe w Bukowej, Dąbrowicy, Kolonii Sól, Puszczy Solskiej. W niektórych zagrodach występują jeszcze ocembrowane studnie z żurawiem. Studnia zaopatrzona w żelazną pompę znajduje się w Biłgoraju przy skrzyżowaniu ulicy Lubelskiej w ulicą Targową.
W Biłgoraju zachowały się budynki koszarowe po stacjonującym w mieście 13 pułku kozaków dońskich i budynek szpitala powiatowego z 1923 roku. Ciekawym przykładem międzywojennego budownictwa mieszkaniowego jest dom Józefa
Łuszczka przy ulicy Kościuszki w Biłgoraju, piętrowy z czterema kolumnami.
Kiedy wracamy do lat swojego dzieciństwa przed nami stoją obrazy, jakże drogie naszemu sercu, które wyróżniają
naszą mała Ojczyznę. Bocianie gniazdo, próg rodzinnej chaty krytej strzechą, parafialny kościół, przydrożne kapliczki
i drewniane krzyże na rozstaju dróg, budynek szkoły, w której poznaliśmy litery i liczby, ulica na której upłynęło beztrosko dzieciństwo i przy której kwitły malwy, bzy i jaśminy, niedzielne bicie kościelnych dzwonów na zawsze są zapisane
w naszej pamięci.
Adam Mickiewicz pisał:
„Kraj lat dziecinnych, on zawsze zostanie
Święty i czysty, jak pierwsze kochanie”

Tylko pełna znajomość własnej małej Ojczyzny pozwala na wykształcenie obywateli swojej dużej Ojczyzny – Polski,
umiejących współistnieć wśród narodów Europy, ale też zdolnych do obrony polskości i jej świętych wartości. Aby uczestniczyć w życiu Ojczyzny trzeba być zakorzenionym w ojcowiźnie, która zaczyna się od ulicy, wioski, miasta, powiatu i województwa.
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Wykaz zabytków Powiatu Biłgorajskiego wpisanych do rejestru zabytków
Lp.

Miejscowość/miasto

Ulica

Gmina
Biłgoraj
miasto

1

Biłgoraj

2

Biłgoraj

4

Biłgoraj

ul. Czerwonego
Krzyża 29

5

Biłgoraj

Al. Jana Pawła II / Biłgoraj
ul. Krzeszowska miasto

6

Biłgoraj

ul. Konopnickiej

8

Biłgoraj

ul. Krasickiego 50

Biłgoraj
miasto

9

Biłgoraj

ul. Lubelska

Biłgoraj
miasto

10

Biłgoraj

ul. Lubelska

Biłgoraj
miasto

11

Biłgoraj

ul. 3 Maja 1

Biłgoraj
miasto

12

Biłgoraj (d.
Puszcza Solska)

3

7

13
14

Biłgoraj

Biłgoraj

ul. 22 Lipca 59

ul. Kościuszki 28

Biłgoraj
miasto
Biłgoraj
miasto
Biłgoraj
miasto

Biłgoraj
miasto
Biłgoraj
miasto

Biłgoraj
miasto

Biłgoraj (d.
Puszcza Solska)

Biłgoraj
miasto

Biłgoraj (d. Puscza Solska)

Biłgoraj
miasto

15

Biłgoraj (d. Puscza Solska)

Biłgoraj
miasto

16

Biszcza

17

Bukowina

Biszcza

18

Czernięcin Poduchowny

Turobin

19

Czernięcin Poduchowny

Turobin

Nr 48

Zakres wpisu
kościół filialny (ob. paraf.) rzymskokat. pw. św. Jerzego (d. cerkiew
unicka), wraz z zabytkowymi ruchomościami, cmentarz kościelny,
drzewostan (oraz znajdujące się na zewnatrz kościoła płyty nagrobne) – w gran. ogrodzenia cmentarza kościelnego, wg zał. planu

Nr w rejestrze
zabytków
A/1459

park (pałacowy) Rożnówka o pow. wskazanej w dec., w granicach
wg zał. planu

A/1479

drewniany spichlerz, z najbliższym otoczeniem w dawnym zespole
młyńskim

A/1290

dawny dom rzemieślniczy -sitarski (nie istnieje)

najstarsza cześć cmentarza parafialnego rzymskokat. (na działce
wskazanej w dec.) wraz z bramą i fragmentem murowanego ogrodzenia oraz nagrobkami i mogiłami pochodzącymi sprzed 1945 r.
(wg zal. wykazu) – w granicach wg zał. graf.

cmentarz żydowski nieczynny, w granicach działki wskazanej w dec,
wg zał. mapy i karty cmentarza
drewniany budynek (na działce wskazanej w decyzji), wraz z otoczeniem w granicach. działki, wg zal. mapy
zespół drewnianych zabudowań tworzący zagrodę gospodarczą:
dom mieszkalny, budynki gospodarcze w podwórzu (zadaszenie,
szopa, spichlerz, stajnia), stodoła, bramka z furtką i zadaszeniem

A/734
A/1588
A/876
A/373

cmentarz zamknięty (stary) o pow. wskazanej w dec. wraz z drzewostanem, kamiennymi nagrobkami. murowaną brama wjazdową,
A/ 1293
resztkami ogrodzenia w granicach oznaczonych na zal. planie oraz
z najbliższym otoczeniem cmentarza
cmentarz grzebalny na działkach wskazanych w dec. wraz z drzewostanem dwiema bramami, nagrobkami (wg wykazu w karcie
cmentarza), w granicach w/g zal. planu i karty cmentarza

kościół paraf, rzymskokat. pw. Wniebowzęcia NMP wraz z wyposażeniem w zabytki ruchome oraz dwie figury stojące w ogrodzeniu
cmentarza kościelnego, drzewostan w granicach ogrodzenia cmentarza kościelnego
dawny klasztor franciszkanów, ogrodzenie ze schodami i bramka,
otaczający je drzewostan
kaplica pw. św. Marii Magdaleny z wyposażeniem wnętrza i otaczającym ją drzewostanem (ul. Tarnogrodzka)

dzwonnica – brama. poza terenem cmentarza kościelnego, przy
drodze do Tarnogrodu

kościół paraf. rzymskokat. pw. św. Marii Magdaleny wraz z wyposażeniem wnętrza, drzewostanem w granicach ogrodzenia kościelnego
kościół paraf. rzymskokat. pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa
(d. cerkiew), cmentarz kościelny i drzewostan w gran. ogrodzenia

kościół filialny pw. Ofiarowania NMP, wraz z wyposażeniem wnętrza,
otoczenie z drzewostanem w gran. cmentarza kościelnego, ogrodzenie, kaplica i krzyż na terenie cmentarza kościelnego
zespół kościoła paraf. rzymskokat. pw. św. Katarzyny: kościół,
dzwonnica, cmentarz kościelny z drzewostanem i figurami, na
działkach wskazanych w decyzji, w gran. wg zał. map

A/1494
A /172
A/287
A/287
A/287
A/287
A/1472
A/70
A/1595

cmentarz grzebalny wraz z nagrobkami (wg karty cmentarza) i drzewostanem, w gran. działki wskazanej w decyzji, wg zał. mapy i karty
cmentarza
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A/1572

20

Frampol

Frampol

21

Frampol

-

Frampol

22

Frampol

-

Frampol

23

Frampol

Frampol

24

Gilów

Goraj

25

Goraj

Goraj

26

Goraj

27

Górecko Kościelne

Józefów

28

Górecko Kościelne

Józefów

29

Górecko Kościelne

Józefów

-

Goraj

30

Górecko Kościelne

Józefów

31

Józefów

Józefów

32

Józefów

Józefów

33

Józefów

Józefów

34

Józefów

Józefów

35

Józefów

Józefów

36

Józefów

Józefów

37

Księżpol

Księżpol

38

Księżpol

Księżpol

39

Lipiny Górne

40

Luchów Górny

Potok
Górny

41

Łukowa

układ urbanistyczny osady Frampol wraz z zabudową mieszkalną i
gospodarczą, ze szczególnym uwzględnieniem zabudowy ulic „stodolnych” (Polna, Orzechowa, Kościelna, Ogrodowa), w gran. oznaczonych na zał. planach (wg opisu)

kościół paraf. rzymskokat. pw. Matki Boskiej Szkaplerznej i św. Jana
Nepomucena, wraz z wyposażeniem wnętrza, dzwonnica, cmentarz
kościelny z drzewostanem – w gran. murowanego ogrodzenia

A/1444

budynek dawnej plebanii (w granicach ściane zewnętrznych), wraz z
gruntem pod budynkiem, na działce wskazanej w decyzji, wg zał.
A/1351
mapy
cmentarz grzebalny (żydowski), zamknięty, wraz z nagrobkami i
drzewostanem, w gran. działki wskazanej w dec., wg zał. mapy i
A/1592
karty cmentarza
kościół paraf. rzymskokat. pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa,
dzwonnica w gran. cmentarza kościelnego (o pow. określonej w
dec.), na działce wskazanej w dec., wg zał. mapy

A/1561

cmentarz grzebalny z nagrobkami i drzewostanem (wg wykazu w
karcie cmentarza), na działce wskazanej w dec., w gran. wg zał.
planu i karty cmentarza

A/1510

kościół paraf. rzymskokat. pw. św. Bartłomieja Ap. wraz z wyposażeniem w zabytki ruchome, dzwonnica bramowa, drzewostan w
gran. ogrodzenia cmentarza kościelnego

A/173

układ przestrzenny wsi Górecko Kościelne, wraz z zabudową, zadrzewieniem, ciekiem wodnym i ukształtowaniem terenu, w gran. wg A/1440
zał. planu
kościół paraf. rzymskokat. pw. św. Stanisława Bpa wraz z wyposażeniem wnętrza, otoczenie w granicach cmentarza kościelnego,
A/71
ogrodzenie, drzewostan, dzwonnica, cztery kapliczki i dwie figury
kamienne
kaplica pw. św. Stanisława Biskupa, zwana „Pod dębami”, wraz z
gruntem pod budynkiem, na działce wskazanej w decyzji, w gran.
A/1470
wg zał. mapy
kaplica pw. św. Stanisława Biskupa, zwana „Na wodzie”, wraz z
gruntem pod budynkiem, na działce wskazanej w decyzji, w gran.
A/1471
wg zał. mapy
kościół paraf. rzymskokat. pw. Niepokalanego Poczęcia NMP z wyposażeniem wnętrza, mur cmentarza kościelnego, kapliczki, brama
dawna bożnica

cmentarz grzebalny z drzewostanem, ogrodzeniem i nagrobkami
(wg karty cmentarza), na działce wskazanej w dec., w gran. wg zał.
planu i karty cmentarza
cmentarz żydowski

zespół klasztorny pobernardyński: kościół – ob. paraf. – pw. Bożego
Ciała z wyposażeniem w zabytki ruchome, klasztor, dzwonnica,
ogrodzenie parceli kościelnej z bramą reprezentacyjną i bramą gospodarczą, drzewostan w obrębie cmentarz

zespół dworsko-parkowy, w gran. wg zał. planu i opracowania ewidencyjnego

Majdan Nowy

Księżpol

43

Majdan Stary

Księżpol

44

Obsza

Obsza

45

Panasówka

Tereszpol

46

Podsośnina
Łukowska

47

Potok Górny

Potok
Górny

48

Radzięcin

Frampol

49

Radzięcin

Frampol

51

Smoryń

Frampol

50

Radzięcin

Frampol

drewniany kościół parafialny rzymskokatolicki pod wezw. św. Apostołów Piotra i Pawła (dawna cerkiew prawosławna), wraz otoczeniem, tj. działkami wskazanymi w decyzji – wg załączników

A/1581
A/718

kościół paraf. rzymskokat. pw. Wniebowzięcia NMP (d. cerkiew
unicka), dzwonnica, cmentarz kościelny z drzewostanem, w gran.
Ogrodzenia

A/1467

cmentarz wojenny z I wojny świat., w gran. działki wskazanej w
dec., wg zał. mapy i karty cmentarza

A/1533

dwór, wraz z zachowanym wystrojem architektonicznym oraz pozostałościami kafi z d. pieców i zadrzewiony teren przed dworem
zespół kościelny: kościół paraf. rzymskokat. pw. św. Jana Chrzciciela, wraz z wyposażeniem w zabytki ruchome, mur cmentarza
kościelnego z furtką, kapliczką i bramą-dzwonnicą, drzewostan w
gran. ogrodzenia cmentarza kościelnego

kościół paraf. rzymskokat. pw. św. Kazimierza Królewicza, wraz z
wyposażeniem w zabytki ruchome, drzewostan w gran. cmentarza
kościelnego
zwonnica przy kościele paraf. pw. św. Kazimierza Królewicza

A/635

A/171
A/170
A/170

cmentarz grzebalny (o pow. wskazanej w dec.), wraz z drzewostaA/1436
nem i nagrobkami – w gran. wg. zał. planu
cmentarz wojenny z I wojny świat., w gran. działki wskazanej w
A/1531
dec., wg zał. mapy i karty cmentarza
kościół paraf. rzymskokat. pw. św. Michała Archanioła (d. cerkiew
prawosławna), w gran. cmentarza kościelnego na działce wskazanej A/1557
w dec., wg zał. mapy

Biłgoraj

53

Tarnogród

kościół paraf. rzymskokat. pw. Przemienienia Pańskiego, wraz z wyposażeniem wnętrza w zabytki ruchome, drzewostan otaczający
Tarnogród
kościół, dzwonnica bramowa, cmentarz kościelny z drzewostanem i
ogrodzeniem

A/61

54

Tarnogród

Tarnogród

A/74

A/30

55

Tarnogród

A/437

56

Tarnogród

57

Tarnogród

59

Turobin

A/1493
A/438
A/556
A/790

cmentarz grzebalny (rzymskokat., d. greckokat.), wraz z nagrobkami
(wg karty cmentarza), drzewostanem, w gran. działki wskazanej w
A/1570
dec., wg zał. mapy i karty cmentarza
kościół paraf. rzymskokat. pw. Matki Boskiej Częstochowskiej (d.
cerkiew unicka), w gran. ścian zewn.

A/1543

zespół administracji gminnej: budynek urzędu gminy, budynek d.
aresztu, na działce wskazanej w dec., w gran. wg zał. mapy

A/1596

52

Łukowa

rządcówka (nr 7), wraz z otoczeniem, w gran. Działki wskazanej w
dec., wg zał. planu

Sól

kościół paraf. rzymskokat. pw. Podwyższenia Krzyża Św. (dawna
cerkiew unicka), dzwonnica bramowa, cmentarz kościelny z drzewo- A/1468
stanem w gran. ogrodzenia

kościół paraf. rzymskokat. pw. Niepokalanego Poczęcia NMP i św.
Tarnogród Józefa (d. cerkiew), wraz z wyposażeniem w zabytki ruchome, drzewostan w gran. cmentarza kościelnego
Łukowa

A/75

42

58

Tarnogród

1-go Maja 32

ul. Bukowskie
Przedmieście 43

kościół filialny rzymskokat. pw. św. Rocha wraz z wyposażeniem
wnętrza i otoczeniem z drzewostanem, w gran. cmentarza kośc.

Tarnogród spichlerz

ul. Cerkiewna 1
cerkiew prawosławna paraf. pw. św. Jerzego, wraz z wyposaż. wnętTarnogród
A/1313
(d. ul. 22 Lipca 4)
rza, cmentarz przycerkiewny, drzewostan w gran. Cmentarza
ul. Kościuszki 1
ul. Rynek 61

ul. Kościelna 2

Tarnogród

bożnica wraz z najbliższym otoczeniem (brzeg rzeczki, na którym
wzniesiono bożnicę)

A/211

Turobin

kapliczka pw. św. Marka na miejscu d. cmentarza grzebalnego, wraz
z wyposażeniem wnętrza

A/98

60

Turobin

Turobin

61

Zamch

Obsza

62

Zastawie

Goraj

dom murowany (nie istnieje)

kościół paraf. rzymskokat. pw. św. Dominika z wyposażeniem w zabytki ruchome, dzwonnica z kostnicą, drzewostan w gran. ogrodzenia cmentarza kościelnego, budynek starej plebanii – w granicach
murów zewnętrznych, na działce wskazanej w dec., w gran. wg zał.
mapy
kościół paraf. rzymskokat. pw. św. Jozefata i Praksedy (dawna cerkiew unicka), cmentarz kościelny – w gran. ogrodzenia

cmentarz wojenny z I wojny światowej, w gran. działki wskazanej w
dec., wg zał. mapy i karty cmentarza oraz kapliczka na działce
wskazanej w dec., w gran. murów zewn

A/174

78

A/187

79

A/92
A/1511
A/1532

•
•
•
•

Kościoły chrześcijańskie, budownictwo
sakralne

Terytorium Powiatu Biłgorajskiego jeśli chodzi o administracyjny podział Kościoła rzymskokatolickiego należy do Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej i Archidiecezji Lubelskiej.

IV Dekanat Tarnogród – 10 paraﬁi

Dziekan: ks. mgr Jerzy Tworek
Wicedziekan: ks. mgr lic. Waldemar Kostrubiec

I Dekanat Biłgoraj Północ – 11 paraﬁi

•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Dziekan: ks. prałat dr Józef Flis
Wicedziekan: ks. Adam Marek

Biłgoraj – Chrystusa Króla
Biłgoraj – Trójcy Przenajświętszej i Wniebowzięcia
Najświętszej Marii Panny
Bukowa – Świętego Andrzeja Boboli
Frampol – Świętego Jana Nepomucena i Matki Bożej
Szkaplerznej
Goraj – Świętego Bartłomieja Apostoła
Gromada – Matki Bożej Nieustającej Pomocy
Hedwiżyn – Świętej Jadwigi Śląskiej
Radzięcin – Świętego Kazimierza Królewicza
Trzęsiny – Świętego Jana Chrzciciela
Dąbrowica – Świętego Maksymiliana Kolbego
Korytków Duży – Matki Bożej Bolesnej

•
•
•
•
•
•
•

Biłgoraj Północ – kościół pw.WNMP

I Dekanat Turobin – 3 parafie
• Czernięcin, pw. św. Katarzyny
• Gilów, pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa
• Turobin, pw. św. Dominika

Dziekan: ks. mgr lic. Witold Batycki
Wicedziekan: ks. mgr Stanisław Małysz

Biłgoraj Południe – kościół pw. św. Marii Magdaleny

III Dekanat Józefów – 7 paraﬁi

Dziekan: ks. mgr Zenon Mrugała
Wicedziekan: ks. mgr Antoni Gębala

Aleksandrów – Matki Bożej Nieustającej Pomocy
Bondyrz – Świętej Bożej Opatrzności
Górecko Kościelne – Świętego Stanisława Biskupa

W Powiecie Biłgorajskim znajdują się dwie parafie wyznawców religii prawosławnej
• Parafia Prawosławna p.w. św. Jerzego w Biłgoraju
• Parafia Świętej Trójcy w Tarnogrodzie
oraz trzy parafie polskokatolickie
• Parafia Polskokatolicka pw. św. Izydora w Długim Kącie
• Parafia Polskokatolicka w Gródkach
• Kościół Polskokatolicki – Parafia p.w. Podwyższenia Krzyża
Świętego w Majdanie Nepryskim

Do najważniejszych zabytków kultury sakralnej w naszym Powiecie
należą kościoły zarówno murowane jak i drewniane. Najcenniejsze
z nich pod względem architektonicznym są opisane poniżej. Liczne
Świątynie, kapliczki i krzyże przydrożne świadczą że kolejne pokolenia
mieszkańców Ziemi Biłgorajskiej w swojej hierarchii życiowej na pierwszym miejscu stawiały Boga. To na naszej Ziemi powstawały drewniane
krzyże w stylu biłgorajskim nakryte daszkiem łubiańskim, z insygniami
Męki Pańskiej, zwieńczone krzyżem kowalskiej roboty. Na erygowanie
czeka najnowsza świątynia w Biłgoraju kościół Jana Pawła II. Na ukończeniu jest budowa największej świątyni biłgorajskiej kościoła p.w.
Chrystusa Króla.

(Do parafii Narodzenia NMP w Krzeszowie należą mieszkańcy Jasiennika Starego i Malennik Kolonii)

•
•
•

Dekanat Tarnogród – kościół
pw. Przemienienia Pańskiego

(Do parafii św. Antoniego Padewskiego w Radecznicy należą mieszkańcy Chłopkowa)
Archidiecezja Lubelska

II Dekanat Biłgoraj Południe – 7 paraﬁi

Biłgoraj – Świętego Jerzego
Biłgoraj – Świętej Marii Magdaleny
Bystre – Świętego Andrzeja Boboli
Lipiny – Matki Bożej Częstochowskiej
Majdan Stary – Świętych Apostołów Piotra i Pawła
Sól – Świętego Michała Archanioła
Stary Bidaczów – Nawiedzenia NMP

Biszcza – Najświętszego Serca Jezusa
Księżpol – Podwyższenia Krzyża Świętego
Luchów Górny – Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii
Panny
Łukowa – Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny
Obsza – Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny
Potok Górny – Świętego Jana Chrzciciela
Różaniec – Świętego Antoniego Padewskiego
Tarnogród – Przemienienia Pańskiego
Zamch – Świętego Jozafata
Chmielek – Narodzenia Najświętszej Maryi Panny

V Dekanat Szczebrzeszyn – 1 paraﬁa

(Do parafii Trzęsiny należą mieszkańcy Smorynia
i Żelebska)

•
•
•
•
•
•
•

Józefów – Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny
Majdan Sopocki – Świętego Tomasza Apostoła
Susiec – Świętego Jana Nepomucena
Tereszpol – Matki Bożej Częstochowskiej

Dekanat Józefów – kościół pw. św. Józefa
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Kościół pw.św.Antoniego w Radecznicy –
dekanat Szczebrzeszyn

Dekanat Jóżefów – Kościól św. Stanisława
Biskupa w Górecku
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Paraﬁa p.w. św. Jerzego w Biłgoraju

Sanktuarium św. Marii Magdaleny

Paraﬁa p.w. św. Marii Magdaleny w Biłgoraju

ul. Ogrodowa 3
23-400 Biłgoraj
tel. (084) 686-76-02
www.kosciolek.parafia.info.pl

ul. Krzeszowska 1
23-400 Biłgoraj
tel. (084) 686-16-96
www.maria-magdalena.zamojskolubaczowska.pl

Odpust: św. Jerzego (29 kwietnia)
Msze św. w niedziele i święta, godz.: 7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 13.00, 16.00

Odpust:

św. Marii Magdaleny (22 lipca)
św. Antoniego z Padwy (niedziela po 13 czerwca),
MB Różańcowej (I niedziela października),
Św. Franciszka (4 października)
Msze św. w niedziele i święta, godz.: 7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 17.00 (czas zimowy), 18.00 (czas letni)

Proboszcz: Ks. kan. Stanisław Budzyński

Parafia rzymsko-katolicka św. Jerzego
w Biłgoraju jest jedną z młodszych parafii
obecnej diecezji zamojsko-lubaczowskiej.
Świątynia parafialna stojąca w centrum
miasta jest znaną i bliską sercu prawie
każdego mieszkańca Biłgoraja. Zbudowana
została jako świątynia greko-katolicka w latach 1790–1793 staraniem ks. Jana Zieniewicza. Konsekrowana przez unickiego biskupa diecezji chełmsko-bełzkiej Porfirego
Skarbka Ważyńskiego 28.05 1978 r.
Kościół wraz z tutejszym miastem przechodził różne koleje. Architekt jest nie znany. Jest murowany z cegły, otynkowany.
W latach 1987 – 1989 dobudowano dwie
boczne nawy. Po obu stronach prezbiterium
zakrystie. W 1875 r. siłą został zamieniony
na cerkiew prawosławną. W 1919 roku nastąpiło przekazanie cerkwi katolikom obrządku łacińskiego. W czasie okupacji niemieckiej, w 1939 r. po spaleniu kościoła p.w.
Wniebowzięcia NMP był świątynią dla
całego miasta. W roku 1940 Niemcy oddali kościół prawosławnym i tak było do
roku 1945. Po wojnie świątynia wróciła do
katolików, była kościołem rektoralnym,
gromadzącym zwłaszcza dzieci i młodzież
szkolną. Potrzeby duszpasterskie miasta
Biłgoraja skłoniły biskupa lubelskiego do
erygowania nowej parafii kościele. Stało się
to 3 czerwca 1984 r. Proboszczem został
mianowany dotychczasowy rektor tegoż
kościoła ks. Marian Goral. Staraniem pierwszego proboszcza nowej parafii, kościół został powiększony o dwie nawy i zbudowana
została plebania w latach 1984 – 1990. W latach 1987 – 1989 dobudowano dwie boczne nawy. Po obu stronach prezbiterium są zakrystie. W 1990 r. z tej parafii wydzielona
została parafia p.w. Chrystusa Króla.

Proboszcz: ks. kan. Witold Batycki

Obecnie istniejący kościół jest szóstą z kolei budowlą na tym miejscu. Pierwsze cztery były drewniane, fundacji rodziny
Zamoyskich. Już w 1603 r. na miejscu objawień św. Marii Magdaleny wybudowano kaplicę, pierwszy kościół wybudowano w 1644 r.; spalili go Kozacy w 1648 r. Ostatnią świątynię drewnianą wybudowano w 1705 r. Spłonęła ona od
pioruna 22 VI 1794 r. Dopiero w latach 1921–1928 wybudowano kościół istniejący do dzisiaj. Został konsekrowany
p.w. św. Marii Magdaleny przez bp. M. Fulmana (15 V 1932). Budynek murowany, trzynawowy.
Monumentalna budowla w duchu eklektycznym nawiązuje w bryle i w detalu architektonicznym do renesansowo-barokowych form architektury polskiej. Obok
prezbiterium jest zakrystia, na frontonie
wieża, sufit prezbiterium i nawy głównej jest
bogato zdobiony stiukami, sufit w nawach
bocznych gładki, posadzka z terakoty, ołtarz
główny murowany z drewnianą nadstawą.
W ołtarzu tym jest zabytkowy obraz św. Marii Magdaleny (zapewne w. XVII) i drugi –
MB Różańcowej (z lat 1934–1940). Kościół
ma 2 drewniane ołtarze boczne: po stronie
prawej – MB św. Jan Paweł II, a po lewej
– św. Antoniego Padewskiego. W ołtarzach
bocznych są zabytkowe obrazy: św. Antoniego Padewskiego (w. XVII/XVIII), N.M.P.
Niepokalanie Poczętej (XVIII w.), MB Kodeńskiej (XVIII w.), św. Mikołaja (XVIII w.),
św. Franciszka (XVIII w.), św. Floriana
(XVIII w.) i ludową rzeźbę Chrystusa Frasobliwego z 1836 r. Ławki i konfesjonały dębowe, zabytkowa chrzcielnica (XVIII w.),
odnawiana w 1969 r., na chórze muzycznym
organy 19-głosowe. Na wieży kościelnej
umieszczono 3 dzwony w 1973 r. Dawna
dzwonnica (II połowa w. XVIII) stoi obecnie poza cmentarzem kościelnym, przy
ul. Tarnogrodzkiej.

Kościół p.w. św. Marii Magdaleny
w Biłgoraju

Kościół p.w. św. Jerzego w Biłgoraju
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Kaplica św. Marii Magdaleny w Biłgoraju, dawniej w Puszczy Solskiej

W 1603 r. nad rzeką Ruską Ładą, na skraju Puszczy Solskiej pasterzom objawiła się św. Maria Magdalena. Wg przekazywanych legend, strzegący bydła pasterze ze wsi Sól, usłyszeli dziwne dźwięki. Idąc za ich głosem znaleźli dwa
dzwony wiszące na sośnie, które same wprawiały się w ruch i zdawały się wiernych wzywać do modlitwy. Wieść o widzeniu pasterzy obiegła okolicę. Lud począł się gromadzić na wspólnej modlitwie. Podczas modlitwy zgromadzeni ujrzeli
unoszącą się nad drzewami postać św. Marii Magdaleny, która wzywała, aby miejsce to poświęcić Bogu. Pełni głębokiej
wiary ludzie otrzymywali w miejscu objawienia liczne łaski.
Po zbadaniu sprawy władze kościelne zezwoliły na kult św. Marii Magdaleny. W 1604 r. Jan Zamoyski, kanclerz i hetman wielki koronny, ówczesny właściciel folwarku, na terenie którego miało miejsce objawienie, ufundował drewnianą
kapliczkę poświęconą świętej. Około roku 1623 powstało tu oratorium. Zamieszkał w nim pustelnik Albetrus Eremita, opiekujący się ówczesną kaplicą. Jan Sobiepan Zamoyski, do sąsiedniej Puszczy Solskiej w 1644 r. sprowadził z Zamościa
Franciszkanów. Prawdopodobnie wówczas erygowano w Puszczy Solskiej parafię, którą w latach 1692-1864 zarządzali
Franciszkanie Konwentualni. Zakonnicy byli kustoszami kultu św. Marii Magdaleny i opiekowali się kaplicą z cudownym
źródłem. Obecną kaplicę św. Marii Magdaleny wzniesiono w 1794 r. (prawdopodobnie na miejscu spalonego kościoła).
W jej wnętrzu znajduje się ocembrowana studnia z cudownym źródłem oraz ołtarz z obrazem św. Marii Magdaleny
(1792 r.) i rzeźbami biskupów. Na ścianach kaplicy wiszą dwa wotywne obrazy rokokowo-ludowe (pocz. XIX w.) z przedstawieniami legendy oraz cudów św. Marii Magdaleny w Puszczy Solskiej. Kult św. Marii Magdaleny w parafii trwa nieprzerwanie. Wiernych gromadzą doroczne odpusty (22 lipca). Ponadto, 22 każdego miesiąca odprawiana jest msza św.
z nieszporami o św. Marii Magdalenie. Kaplicę odwiedzają miejscowi wierni oraz turyści, którzy zabierają ze sobą cudowną wodę ze źródła.
Obraz św. Marii
Magdaleny

Paraﬁa p.w. Trójcy Świętej i Wniebowzięcia N.M.P. w Biłgoraju
ul. 3 Maja 1
23-400 Biłgoraj
tel./fax (084) 686-74-98
www.wnmpbilgoraj.zamojskolubaczowska.pl
Odpust:

Uroczystość Trójcy Przenajświętszej,
Wniebowzięcia NMP (3 czerwca, 15 sierpnia)
Msze św. w niedziele i święta, godz.: godz.: 6.30, 8.00, 9.30, 11.15, 12.30, 18.00
Proboszcz: ks. prałat dr Józef Flis

Kościół parafialny p.w. Wniebowzięcia NMP. W 1604 r. istniała tu rzekomo kaplica. Kolejna świątynia, drewniana, wzniesiona została ok. roku 1700. Budowa obecnego kościoła rozpoczęta została w 1732 r. Kościół konsekrowany, 6 czerwca
1778 r., przez sufragana chełmskiego bpa Melchiora Kochnowskiego. Świątynia utrzymana jest w stylu późnobarokowym
orientowanym. Kościół murowany z cegły, otynkowany. Nawa dwuprzęsłowa z węższym
i niższym, prostokątnym, dwuprzęsłowym prezbiterium, przy którym od północy zakrystia ze
skarbczykiem na piętrze, od południa kaplica. Od
zachodu dwie czworoboczne wieże, między którymi kruchta pod chórem muzycznym; od
południa, przy nawie, niewielka nowsza kruchta. Wewnątrz, w dolnej strefie nawy, głębokie wnęki arkadowe na ołtarze pomiędzy filarami przyściennymi; ściany rozczłonkowane parzystymi pilastrami podtrzymującymi belkowanie. Sklepienia kolebkowe z lunetami, na podwójnych gurtach, zrekonstruowane w 1942 r. Fasada trójdzielna, dwukondygnacjowa, rozczłonkowana pilastrami, nad częścią środkową trójkątny szczyt
na tle muru attykowego, w szczycie klasycyzująca
dekoracja roślinna; górne kondygnacje wież
nadbudowane w latach: 1883–1885. Otwory
okienne i nisze w obramieniach kilku typów, na
osi portal barokowy. Elewacje boczne rozczłonkowane pilastrami z ząbkowanym gzymsem koronującym. Dachy dwuspadowe, niższy nad
prezbiterium; dolne wysunięte części bocznych
elewacji nawy, odpowiadające wnękom ołtarzowym, kryte pulpitowo; hełmy wież baniaste
zrekonstruowane w 1942 r., kryte blachą. Ołtarze drewniane, dopasowane do barokowego stylu świątyni. W ołtarzu głównym znajduje się obraz MB Wniebowziętej, ołtarze boczne: po lewej
stronie MB Częstochowskiej i św. Józefa, po prawej – Przemienienia Pańskiego i św. Antoniego,
zaś w bocznej kaplicy ołtarz św. Mikołaja.

Kościół p.w. Trójcy Świętej i Wniebowzięcia
N.M.P. w Biłgoraju
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Paraﬁa p.w. Najświętszego Serca Jezusa w Biszczy

Paraﬁa p.w. św. Jana Nepomucena i M.B. Szkaplerznej we Frampolu

Kościół ﬁlialny, p.w. Oﬁarowania NMP w Bukowinie

ul. 3maja 6
23-440 Frampol
tel. (084) 685-75-34

Odpust: (2 sierpnia)
Msze św. w niedziele i święta, godz.: 10.30
Proboszcz: ks. Stanisław Bełz

Ten kościółek rzymsko-katolicki i miejsce jego położenia od ponad 400 lat jest sercem Bukowiny, dar Akademii Zamojskiej. Kościół p.w. Ofiarowania NMP jest drewniany, konstrukcji zrębowej, zwęgłowany na węgieł gładki, oszalowany,
na kamiennym podmurowaniu. Nawa prostokątna z węższym prezbiterium zamkniętym trójbocznie, przy którym od strony
północnej zakrystia. Wewnątrz pozorne sklepienia kolebkowe z zaskrzynieniami wykonane ok. 1900 r., wsparte na dwóch
słupach. Belka tęczowa fazowana z krucyfiksem i rzeźbami Matki Bożej i św. Jana zapewne z w. XVII.
Chór muzyczny nowszy wsparty na dwóch słupach. Szczyt zachodni z okapem. Dach dwuspadowy, lekko załamany,
wspólny nad nawą i prezbiterium, pobity gontem, z wieżyczką na sygnaturkę, krytą blachą; nad kruchtą dwuspadowy,
nad zakrystią pulpitowy, kryty dachówką. Portal z kruchty do nawy profilowany, z nadprożem w ośli grzbiet, z okresu budowy kościoła; drzwi z pierwotnym zamkiem i okuciami. W elewacji frontowej kruchty dwie nisze z rzeźbami ludowymi
św. Antoniego z Dzieciątkiem i Wojciecha. Ołtarz główny z obrazem Matki Boskiej z Dzieciątkiem z XVII w. lub z pocz.
XVIII w., odnawianym, w predelli obraz św. Jana Chrzciciela nauczającego na puszczy z XVII w. W ołtarzach bocznych
obrazy: świętych i patronów Polski w predelli. Wewnątrz świątyni znajduje się obraz z najstarszym widokiem Zamościa.

Odpust: św. Jana Nepomucena (16 maja), MB Szkaplerznej (16 lipca)
Msze św. w niedziele i święta, godz.: godz.: 8.30, 12.00, 18.00
Proboszcz: ks. Andrzej Stefanek
Kościół murowany z kamienia i cegły,
trzynawowy, neogotycki, wieża w fasadzie frontowej, w oknach prezbiterium
i nawy głównej witraże. W bocznych nawach mniejsze okna ze szkła kolorowego
oprawionego w ołów. Posadzkę z płyt
marmurowych położono w 1980 r. Ołtarz
główny w stylu neogotyckim wykonano z drewna dębowego, mensa murowana. W ołtarzu stoi duży krucyfiks
z Chrystusem naturalnej wielkości, a we
wnękach bocznych nastawy Dwie Lamentujące Maryje. Również w ołtarzu
głównym - na zasłonie - obraz św. Józefa
z Dzieciątkiem (zakupiony w Innsbrucku w 1896 r.).
W nawie głównej znajdują się 2 obrazy: po prawej stronie - św. Jana Nepomucena, a po lewej - MB Szkaplerznej. W nawach bocznych zamkniętych
wnękami, które stwarzają wrażenie kaplic, są usytuowane 2 ołtarze w stylu neogotyckim. Ołtarz w prawej nawie z obrazem MB Częstochowskiej. W lewej
nawie, w środkowej wnęce ołtarza,
rzeźba Chrystusa Ukrzyżowanego, który obejmuje jednym ramieniem św.
Franciszka z Asyżu. Chór muzyczny ma
postać balkonu, a na nim 20-głosowe organy wykonane w roku 1966. Na stopniu komunijnym jest umieszczona barokowa chrzcielnica (drzewo lipowe).
Kościół malowany na gładko w ciepłych
tonacjach kilku kolorów. W świątyni zachowało się rokokowe tabernakulum
z 2. poł. w. XVIII i chrzcielnica barokowa. Rzeźby Boga Ojca i św. Jana Nepomucena są barokowe z w. XVIII.
Przed kościołem ustawiono pomnik
św. Jana Pawła II.

Kościół p.w. św. Jana Nepomucena i M.B. Szkaplerznej

Kościół p.w. Oﬁarowania
NMP w Bukowinie
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Paraﬁa p.w. św. Bartłomieja w Goraju

Sanktuarium św. Stanisława Biskupa Męczennika

Paraﬁa p.w. św. Stanisława Biskupa w Górecku Kościelnym
– Patrona Ziemi Biłgorajskiej

ul. Kościelna 2
23-450 Goraj
tel. (084) 685-80-12

Górecko Kościelne
23-460 Józefów
tel. (084) 687-80-45
www: www.gorecko.pl

Odpust: św. Stanisława Bp. (8 maja), św. Bartłomieja Ap. (24 sierpnia)
Msze św. w niedziele i święta, godz.: 8.30, 10.00, 11.30, 17.00
Proboszcz: ks. kan. Adam Marek

Kościół barokowy. Orientowany. Murowany z cegły, otynkowany. Jednonawowy. Nawa prostokątna z węższym i nieco
niższym jednoprzęsłowym prezbiterium zamkniętym półkoliście, przy którym od strony południowej zakrystia ze skarbczykiem na piętrze i ośmioboczną wieżyczką mieszczącą klatkę schodową, od strony północnej kaplica; przy nawie od
południa kruchta. Wnętrze rozczłonkowane pilastrami, sklepienie kolebkowe z lunetami, na gurtach, w zakrystii strop. Chór
muzyczny murowany, wsparty na dwóch filarach, z lekko wysuniętą częścią środkową.
Kaplica otwarta do nawy arkadą, analogiczna ślepa arkada w południowej ścianie prezbiterium. Fasada jednokondygnacjowa,
rozczłonkowana zdwojonymi pilastrami i ożywiona płycinami, na osi otwór drzwiowy w profilowanym uszatym obramieniu
z trójkątnym szczytem; szczyt fasady zwieńczony frontonem ze spływami po bokach. Elewacje boczne rozczłonkowane
pilastrami podtrzymującymi belkowanie. Szczyt kruchty barokowy z zegarem słonecznym. Dachy nad nawą, prezbiterium
i kruchtą dwuspadowe, nad zakrystią pulpitowy, kryte blachą. Nad nawą wieżyczka na sygnaturkę z 1952 r. W zakrystii
portal kamienny prostokątny z końca XVIII w.; drzwi z nawy do kruchty obite blachą w romby. Ołtarz główny z fragmentami
barokowymi, z herbami Jelita i Korybut, rzeźbami barokowymi św. Andrzeja, Bartłomieja, aniołów i Boga Ojca w zwieńczeniu oraz obrazami: św. Stanisława bp., św. Bartłomieja i Zaśnięcia Matki Boskiej w zwieńczeniu, tabernakulum rokokowe z obrazem Ostatniej Wieczerzy z tegoż czasu; antepedium z ok. poł. w. XIX. Dwa ołtarze boczne przy tęczy rokokowe z XVIII w.; lewy z rzeźbami Aarona, św. Józefa i aniołów oraz obrazami MB Gorajskiej z Dzieciątkiem Jezus z w. XVIIXVIII w sukience srebrnej barokowej z XVIII w., św. Michała na zasuwie, św. Walentego w zwieńczeniu z końca w. XVIII;
prawy z rzeźbami św. Jana Nepomucena, nierozpoznanego świętego i aniołów oraz obrazami: św. Anny Samotrzeć w srebrnej sukience, św. Wojciecha na zasuwie, św. Antoniego w zwieńczeniu, z tegoż czasu. Trzeci klasycystyczny z pocz. XIX
w. z rzeźbami św. Barbary i Katarzyny o charakterze barokowym z 1. poł. w. XIX. Czwarty ołtarz boczny, nowy, z barokową grupą Ukrzyżowania z końca XVIII w. Ołtarz w kaplicy
również barokowy z rzeźbą św.
Józefa z pocz. XVIII w. Chrzcielnica i kropielnica kamienne
z przełomu XVIII/XIX w.

Kościół p.w. św. Bartłomieja
w Goraju
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Odpust:

św. Stanisława BM (8 maja),
św. Antoniego (13 czerwca),
MB Anielskiej (2 sierpnia),
św. Franciszka (4 października)
Msze św. w niedziele i święta, godz.: 8.00, 10.00, 12.00
Proboszcz: ks. kan. Tadeusz Sochan

W roku 1998 (3-8 maj) parafia przeżywała Jubileusz 350-lecia objawień św. Stanisława bm. Dla uczczenia Roku Jubileuszowego na placu obok cmentarza grzebalnego wybudowano pomnik papieża Jana Pawła II oraz amfiteatr, w którym
odbywają się Diecezjalne Festiwale Pieśni Maryjnej. Należy podkreślić rozwinięty kult św. Stanisława BM, który sięga
tu 1648 r., tzn. czasów, kiedy zgodnie z dawnymi przekazami, miał się w Górecku ukazać ten święty.
Kult św. Stanisława obejmuje również sąsiednie parafie, czego dowodem są m.in. organizowane do Górecka pielgrzymki.
Prezbiterium kościoła zwrócone jest na południe. Drewniany, konstrukcji zrębowej, oszalowany, na kamiennym podmurowaniu. Nawa prostokątna pięcioprzęsłowa z prezbiterium węższym, dwuprzęsłowym, zamkniętym trójbocznie, przy którym od strony wschodniej zakrystia, od zachodniej skarbczyk. Przy nawie od północy wieża z lat: 1897–1898. Wnętrze
odnowione i wyłożone boazerią w 1927 r. Nawa o częściach bocznych wyodrębnionych rzędami słupów; w prezbiterium
i części środkowej nawy pozorne sklepienia kolebkowe na jednym poziomie, w częściach bocznych nawy niższe. Belka
tęczowa obita deskami w 1927 r. z krucyfiksem barokowym z 2. poł. XVIII w. Dachy dwuspadowe, niższy nad prezbiterium, z wydatnym okapem, pobite gontem. Nad nawą wieżyczka na sygnaturkę, hełm w kształcie barokowym z lat 1897–1898,
pokryty blachą. Wyposażenie wnętrza jednolite rokokowe z 2. poł. w. XVIII wykonane zapewne w latach: 1769–79 przez
snycerzy Jana i Jakuba Maucherów.
Ołtarz główny z 1777 r., z bramkami i rzeźbami Chrystusa u słupa, św.
Piotra, Pawła, Mikołaja, Wojciecha
i aniołów oraz obrazy: św. Stanisława i MB Anielskiej. Ołtarze
boczne: jeden z rzeźbami św. Ojców
kościoła i obrazem św. Antoniego z 2.
poł. XVIII w. w sukience srebrnej barokowej, św. Rodziny, św. Mikołaja;
drugi z rzeźbami proroków i obrazem
Matki Boskiej Szkaplerznej w sukience srebrnej rokokowej, św. Franciszka i św. Barbary. Ambona z rzeźbami czterech ewangelistów. Konfesjonał z obrazem Dobrego Pasterza z 1. poł. XIX w.

Kościół św. Stanisława Biskupa
w Górecku Kościelnym
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Kaplica św. Stanisława bp. w Górecku Kościelnym

Kult św. Stanisława bp. w Górecku Kościelnym sięga XVII w. Wg XVIII-wiecznego dziejopisu, miejscowemu rolnikowi
Janowi Sosze ukazał się św. Stanisław i wskazał miejsca wystawienia trzech kaplic i kościoła, w których miał doznawać
czci. Jedna z kaplic miała stanąć nad wodą. Zgodnie z zapewnieniem świętego, kto obmyje się w tej wodzie z dobrą wiarą,
wolnym zostanie od wszelkiej choroby.
W drugim widzeniu Jan Socha ujrzał świętego biskupa odprawiającego mszę świętą. Święty wyznaczył wówczas dla
miejsca objawienia 2 odpusty w roku jemu poświęcone. Działo się to w 1648 r. opiekę nad miejscem objawień świętego
w 1660 r. objęli franciszkanie konwentualni. W miejscu kultu św. Stanisława ordynat Marcin Zamoyski wystawił w 1668 r.
kaplicę drewnianą. Nie jest znana data erekcji parafii zakonnej w Górecku. Jej istnienie w XVIII w. potwierdzają zachowane księgi metrykalne z 1721 r. Franciszkanie prowadzili parafię do chwili kasaty klasztoru w 1864 r. Po nich opiekę nad
miejscem kultu i prowadzenie parafii przejęli księża diecezjalni. Obecny kościół powstał z fundacji ordynata Jana Jakuba
Zamoyskiego w latach 1767 - 1768. Jego konsekracji dokonał sufragan chełmski bp Melchior Kochanowski (1778 r.).
Wykonano wówczas zachowane do dziś wyposażenie, m.in. ołtarz główny z obrazem św. Stanisława (XVIII w.). W latach
1898-1899 kościół rozbudowano. W miejscu objawień świętego, przy zabytkowej alei dębowej prowadzącej od kościoła
ku rzece Szum, znajdują się dwie drewniane kaplice: kaplica „na wodzie” z XVIII-wiecznym ołtarzem barokowym i obrazem św. Stanisława bp. oraz ołtarzykiem z obrazami: św. Stanisława bp., Antoniego i Franciszka; kaplica „pod dębami”
( XIX w.) z późnorenesansowym ołtarzem (1 poł. XVII w.) i obrazami św. Stanisława bp., Agnieszki i Barbary oraz Narodzenia Matki Bożej. W 1968 r. Arcybiskup Metropolita Krakowski Karol Wojtyła podarował kościołowi w Górecku
Kościelnym relikwie św. Stanisława biskupa i męczennika. Kult św. Stanisław w Górecku Kościelnym jest wciąż żywy.
Podczas dorocznych uroczystości odpustowych (8 maja) w kaplicy „na wodzie” odprawiane są msze św., z błogosławieństwem relikwiami św. Stanisława. Podobne msze św. sprawowane są dla licznych grup pielgrzymkowych, które przybywają tu z całej Polski. Pątnicy zabierają do domów wodę ze źródła, które bije pod kaplicą Parafia rozprowadza obrazki
z wizerunkiem świętego (z obrazu w ołtarzu głównym góreckiego kościoła).
W dniu 26.10.2006 r. Rada Powiatu w Biłgoraju przyjęła stanowisko w głosowaniu jawnym większością głosów o ustanowieniu patrona Ziemi Biłgorajskiej św. Stanisława Biskupa Męczennika z wizerunkiem w Górecku Kościelnym.
Kaplica św. Stanisława bp.
w Górecku Kościelnym

Paraﬁa p.w. Niepokalanego Poczęcia N.M.P. w Józefowie
ul. Wojska Polskiego 11
23-460 Józefów
tel. (0-84) 687-80-28
www.eparafiajozefow.pl
Odpust:

św. Józefa Oblubieńca NMP (19 marca),
św. Anny-Matki NMP (26 lipca),
Niepokalanego Poczęcia NMP (8 grudnia)
Msze św. w niedziele i święta, godz.: 7.00, 9.30, 11.00, 12.30, 17.00 (czas zimowy), 18.00 (czas letni)

Proboszcz: ks. kan. Zenon Mrugała

Pierwsza, drewniana świątynia istniała już w roku 1713. Nowy kościół wzniesiony w latach: 1718–21 z fundacji Tomasza Józefa Zamoyskiego, p.w. św. Józefa i Niepokalanego Poczęcia NMP, konsekrowany przez bp. Jana Feliksa Szaniawskiego w 1728 r. Obecny kościół zbudowany został w latach:1883 – 86 z fundacji Józefa Zamoyskiego. Konsekrowany
był dopiero 20 VIII 1951 r. przez bp. Piotra Kałwę. Kościół murowany z białego kamienia józefowskiego, jednonawowy,
w kształcie krzyża, neobarokowy.
Sklepienie nawy łukowe, od strony północnej nawy zakrystia i skarbiec, przy kościele 2 wieże. Wyposażenie wnętrza
częściowo zostało przeniesione z dawnego kościoła drewnianego. W drewnianym ołtarzu głównym znajdujemy obrazy
z XVIII w.: MB Różańcowej i – na zasłonie – Niepokalanego Poczęcia NMP, rzeźby: św. App.
Piotra i Pawła, po bokach z roku 1930. Kościół
posiada 5 drewnianych ołtarzy bocznych: 1. po
prawej stronie MB Nieustającej Pomocy (zniszczony przez pożar w roku 1975, spłonęły wtedy
wszystkie obrazy w tym ołtarzu), neobarokowy
z dwoma kolumnami. Obrazy: św. Franciszka pod
krzyżem, MB Nieustającej Pomocy i św. Anny.
Figury gipsowe św. Antoniego Padewskiego i św.
Franciszka Ksawerego; 2. św. Józefa, neobarokowy, z obrazem Serca Pana Jezusa i św. Józefa obraz św. Ambrożego; 3. Przemienienia Pańskiego, barokowy, ze starego kościoła, z obrazem
Przemienienia Pańskiego, po lewej stronie kościoła ołtarze: 4. Pana Jezusa Ukrzyżowanego
(z drewnianym krucyfiksem zasłanianym obrazem św. Jana Chrzciciela 5. św. Antoniego, barokowy, przeniesiony z poprzedniego kościoła,
obraz św. Kajetana. Chrzcielnica barokowa. Witraże: św. Józefa i św. Anny w prezbiterium, św.
Stanisława, św. Wojciecha, św. Stanisława Kostki,
bł. Karoliny Kózka oraz Jana Pawła II i Kard. Stefana Wyszyńskiego w nawie głównej, a także
chrzest św. Jana Chrzciciela i MB Fatimskiej
w kaplicy oraz Ducha św.

Kościół p.w. Niepokalanego Poczęcia N.M.P.
w Józefowie
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Paraﬁa p.w. św. Kazimierza Królewicza w Radzięcinie

Paraﬁa p.w. Przemienienia Pańskiego w Tarnogrodzie

Radzięcin 31
23-440 Frampol
tel. (0-84) 685-75-61

ul. Kościelna 14
23-420 Tarnogród
tel./fax (0-84) 689-70-24
www.parafiatarnogrod.pl

Odpust:

św. Kazimierza (4 marca),
Najświętszego Serca Jezusowego (niedziela po urocz.),
św. Michała Archanioła (niedziela po 29 września)
Msze św. w niedziele i święta, godz.: 7.00, 8.30, 12.00

Odpust: św. Przemienienia Pańskiego (6 sierpnia)
Msze św. w niedziele i święta, godz.: 8.00, 9.30 (w wakacje nie ma), 11.00, 17.00
Proboszcz: ks. kan. Jerzy Tworek

Proboszcz: ks. kan. dr Krzysztof Kłos

Poprzedni prawdopodobnie parafialny kościół istniał w XVI w. Przed 1595 r. zamieniony był na zbór kalwiński. W 1715 r.
odebrany został innowiercom. Obecną świątynię wzniesiono w 1758 r., konsekrowano w 1794 r. przez bpa Jana Kantego
Lenczowskiego. W 1831 r. w czasie burzy kościół został uszkodzony (remont odbył się w 1837 r.). W 1923 r. dobudowano
od strony południowej kamienną kruchtę. Kościół jest orientowany. Murowany z cegły, otynkowany, jednonawowy.
Założony na rzucie prostokąta z wyodrębnioną od strony wschodniej apsydą. Chór muzyczny pochodzi z końca XVIII w.,
jest murowany, wsparty na trzech arkadach z wybrzuszonym parapetem (część środkowa jest nowsza). Dach wspólny
dwuspadowy z wieżyczką na sygnaturkę, kryty blachą. Portal z nawy do kruchty kamienny, barokowy z końca XVIII w.
Ołtarze są rokokowe. Główny ołtarz odnawiany był w 1923 r. Znajdują się na nim rzeźby św. Doroty, Jakuba i aniołów
oraz obraz św. Kazimierza. Na zasłonie widnieje obraz Najświętszego Serca Pana Jezusa (1928 r.) i nierozpoznana scena
męczeństwa w zwieńczeniu. Na lewym ołtarzu przy tęczy znajdują się rzeźby św. Jana Chrzciciela, św. Karola Boromeusza i aniołów oraz obrazy: św. Michała Archanioła, św. Agnieszki na zasuwie i św. Rodziny w zwieńczeniu (druga połowa
XVIII w.). Na prawym, przy tęczy, widzimy rzeźby Aarona i Mojżesza oraz obraz MB Różańcowej. Ambona jest rokokowa wykonana po 1778 r. przez stolarza Wawrzyńca Bieleckiego. Chrzcielnica z zapleckiem rokokowym i rzeźbą św. Jana
Chrzciciela (koniec XVIII w.). Na belce tęczowej widnieje krucyfiks barokowy z drugiej połowy XVIII w. Tablica konsekracji kościoła pochodzi z 1794 r. W kościele można też zobaczyć epitafium Franciszka Kurzątkowskiego (zm.
w 1848 r.). Nawa główna i prezbiterium malowane były w 1946 r. przez prof. Podobińskiego z Zamościa (odnawiane
przez Mariana Peckę z Frampola w 1969 r.). Ławki i konfesjonały są dębowe. Stylem dostosowane zostały do kościoła
(1957-1958). Na chórze muzycznym znajdują się 12-głosowe organy wykonane około 1890 r. (poprawiane w okresie międzywojennym i w 1957 r.). Obok kościoła stoi murowana dzwonnica z 1905 r., a na niej dzwony (420 kg i 260 kg) wykonane w Przemyślu przez firmę Felczyńskich. W 1960 r. dzwony konsekrował bp H. Strąkowski.
Obok kościoła urządzono
Park im Jana Pawła II.

Kościół p.w. św. Kazimierza
Królewicza w Radzięcinie

Parafia założona w 1598 r., przez bp. przemyskiego Wawrzyńca Goślickiego. Smutno w dziejach zapisała się II wojna światowa: aresztowania, wywóz do obozów koncentracyjnych. 3 lipca 1943 r. było wysiedlenie ludności. Podczas dokonywania
akcji pacyfikacyjnej w okolicy, od czerwca ‘43 do lipca ’44 funkcjonował tutaj obóz. Pierwszy drewniany kościół był
p.w. Zwiastowania NMP, św. Anny i św. Wawrzyńca. Spalony został w 1629 r. Drugi, p.w. Przemienienia Pańskiego, NMP,
św. Anny i św. Wawrzyńca, wzniesiono w latach: 1630-1632 z fundacji ks. Andrzeja Kłopockiego, kanonika zamojskiego.
Rozebrano go przed 1764 r. Budowę obecnego rozpoczęta po 1750 r. staraniem ks. Józefa Łysakowskiego z fundacji Tomasza Antoniego Zamoyskiego, wojewody lubelskiego. Budowę ukończono po 1771 r. staraniem ks. Baltazara Dulewskiego kanonika chełmskiego i zamojskiego, z fundacji Jana Jakuba Zamoyskiego.
Jest to kościół późnobarokowy z rokokową dekoracją. Murowany z cegły, otynkowany, detale architektoniczne są
z piaskowca. Trzynawowy, bazylikowy. Ołtarz główny jest barokowy z poł. XVII w. W 1783 r. przeniesiony został z kolegiaty zamojskiej (zbudowany z drzewa przez sztukatora Fabiana Möllera), z dekoracją chrząstkową i rzeźbami Matki
Boskiej z Dzieciątkiem, Michała Archanioła i czterech
aniołów. W polu środkowym znajduje się obraz Przemienienia Pańskiego prawdopodobnie z pierwszej
połowy XVII w. wg Rafaela, z domalowanym w XVII
w. herbem Jasieńczyk i literami ks. Andrzeja Kłopockiego (zm. w 1669 r.). Na zasuwie widnieje obraz
Zwiastowanie wg Murilla. Po bokach są dwa oryginalne obrazy Domenica Tintoretta, zamówione
w Wenecji: św. Jana Chrzciciela i Jana Ewangelisty.
W zwieńczeniu obraz Boga Ojca, wszystkie z tegoż
czasu. Tabernakulum rokokowe pochodzi z XVIII w.
W nawach bocznych znajdują się ołtarze: barokowy
z XVII w. z rzeźbami aniołów oraz obrazem Matki Boskiej Królowej Apostołów, herbem Jasieńczyk i literami fundatora ks. Andrzeja Kłopockiego oraz datą
1671 r. W zwieńczeniu jest obraz św. Kazimierza Królewicza. Kolejny barokowy ołtarz pochodzi z XVII w.
z rzeźbami św. Jana Kantego i św. Jana Nepomucena
z XVIII w. Na trzecim rokokowym ołtarzu z XVIII w.
z rzeźbionym krucyfiksem i rzeźbami aniołów, jest
w zwieńczeniu obraz z XVIII w. Kolejne dwa ołtarze
również mają charakter rokokowy. W jednym jest
obraz św. Tekli, w drugim obraz św. Antoniego,
obydwa pochodzą z XVIII w.

Kościół p.w. Przemienienia Pańskiego
w Tarnogrodzie
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Kościół ﬁlialny p.w. św. Rocha w Tarnogrodzie, paraﬁa Tarnogród

Odpust: św. Rocha (16 sierpnia)
Msze święte: w niedziele i święta o godz. 15.00

Wzniesiony z pierwszej połowy XVII w., jako kościół wotywny w związku z epidemiami, być może fundacji Tomasza
Zamoyskiego wojewody podolskiego i kijowskiego, późniejszego kanclerza wielkiego koronnego. Poświęcony został
w 1668 r. przez dziekana leżajskiego, ks. Tomasza Kaczorkiewicza. Remontowano go m.in. w latach 1846/1847, odnawiano w 1907 i 1996 r.
Kościół jest drewniany, konstrukcji zrębowej, na ceglanej podmurówce, oszalowany, wzmocniony lisicami. Jednonawowy, z nieco węższym prezbiterium zamkniętym trójbocznie, przy którym od północy jest zakrystia. Od zachodu otwarta
kruchta z XIX w., na czterech słupach. Strop płaski z fasetą. Belka tęczowa fazowana z rozetą i datą 1624, wsparta na konsolkach z krucyfiksem rokokowym. Chór muzyczny jest drewniany, wsparty na dwóch słupach. Dach dwuspadowy
wspólny dla nawy i prezbiterium, z wieżyczką na sygnaturkę pobitą blachą, nad zakrystią kalenicowy o trzech połaciach.
Ołtarz główny barokowy z ok. połowy XVII w. z dwiema rzeźbami apostołów oraz obrazem św. Rocha z ok. połowy
XIX w. Przy ołtarzu na konsolkach rzeźby św. Kazimierza i Zygmunta. Organy barokowe z XVIII w. Ławka barokowa
z XVIII w. Ponadto w kościele znajdują się obrazy św. Rocha z XVII w. oraz Wręczenie kluczy św. Piotrowi, barokowy
z pierwszej połowy XVIII w. i św. Sebastian z XVIII w. a także św. Michał z XVIII w. i Ukrzyżowanie, obraz ludowy.

Kościół p.w. św. Rocha
w Tarnogrodzie

Paraﬁa p.w. św. Dominika w Turobinie
ul. Kościelna 2
23-465 Turobin
tel. (0-84) 683 33 50
www.turobin.kuria.lublin.pl

Odpust: Niedziela Trójcy Przenajświętszej, św. Dominika (pierwsza niedziela sierpnia).
Msze św. w niedziele i święta, godz.: 8.00, 10.00, 16.00
Proboszcz: ks. kan. Władysław Trubicki

W 1604 r. diecezję chełmską podzielono na dekanaty, a jednym z nich został Turobin. W życiu religijnym parafii pewną
rolę odgrywały stowarzyszenia religijne, m.in. założone 1598 r. bractwo św. Anny, istniejące do pocz. XX w., oraz bractwo różańcowe działające od 1637 r., III zakon św. Dominika (od 1880 r.) oraz III zakon franciszkański. Dawniej przy parafii istniała biblioteka. Przez długi czas wikariuszami byli tu bernardyni.
Do XIX w. zamieszkiwali ten teren także unici. Pierwszy kościół p.w. Wszystkich św. wybudowano w 1430 r. Został
on spalony przez Tatarów w 1509 r. Następny wzniesiono w 1530 r. p.w. św. Dominika. Istnieje on do dzisiaj. Fundatorami była rodzina Górków. Konsekrowany był przez bpa Jakuba Buczackiego w 1530 r. W latach 1574–95 zamieniony
został na zbór kalwiński. W 1620 r. rozbudowany został przez Tomasza i Elżbietę Zamoyskich (budowniczym był Jan
Wolff). Po sprofanowaniu go przez Kozaków, ponownie konsekrowany był przez bpa Mikołaja Świrskiego w 1650 r. Dwa
razy niszczyły go pożary: pod koniec XVII w. i w 1951 r. Potem kilkakrotnie był remontowany. Kościół jest murowany
z kamienia i cegły, jednonawowy, w stylu renesansu lubelskiego (z elementami późnogotyckimi). Ołtarz główny jest drewniany z początków XVII w., w późniejszym czasie gruntownie przerobiony. Można w nim zobaczyć dwa obrazy, pochodzące prawdopodobnie z kościoła w Radecznicy: św. Jana Nepomucena z XVIII w. i Trójcy Przenajświętszej
z XVIII w. Na ołtarzu bocznym, po lewej, przy tęczy z czarnego marmuru, znajdują się obrazy św. Marii Magdaleny i św.
Heleny (oba z XVII w.). Po prawej jest ołtarz drewniany z obrazem św. Rocha (XVIII lub XIX w.) W nawie po prawej
stronie jest także ołtarz z obrazem św. Józefa z XIX w., zaś w kaplicy północnej wykonany z czarnego marmuru ołtarz z obrazem św. Anny (1630 r.) W kaplicy południowej znajduje się ołtarz z obrazami Matki Bożej z XVII i XVIII w. oraz Matki
Bożej z Chrystusem z XIX w. Na chórze są organy z 1886 r. W zakrystii przechowuje się zabytkowe szaty i naczynia
liturgiczne.
Kościół p.w.
św. Dominika
w Turobinie
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SFERA GOSPODARCZA
■ Rolnictwo

Warunki przyrodnicze

Powiat Biłgorajski leży na pograniczu trzech jednostek fizjograficznych charakteryzujących się różnorodnością krajobrazu i podłoża, co wpływa na wyraźne zróżnicowanie gleb pod względem ich typów i jakości.
Od północy Powiat obejmuje Wyżyna Lubelska (gm. Turobin powyżej doliny Poru). Południowa krawędź Wyżyny Lubelskiej łączy się w okolicach Frampola z podnóżem Roztocza, które obejmuje południową część gm. Turobin, całą gm.
Goraj, część gm. Frampol, Tereszpol i Józefów. Południowe gminy powiatu: Biłgoraj, Aleksandrów, Łukowa, Obsza, Tarnogród, Księżpol, Biszcza, Potok Górny, część Frampola, Tereszpola i część Józefowa leżą w obrębie Kotliny Sandomierskiej.
Korzystne elementy klimatu jak np. nasłonecznienie wyróżniają Powiat Biłgorajski na tle Polski. Średnie miesięczne
temperatury w okresie wegetacyjnym i jego długość pozwalają na uprawę większości roślin uprawianych w Polsce. Dość
dobre warunki glebowe w północnej i częściowo południowej części powiatu sprzyjają rolnictwu i jego rozwojowi w kierunku najbardziej wymagających upraw (pszenica, buraki cukrowe). Część środkowa powiatu (Równina Biłgorajska) posiada słabsze warunki glebowe.
Różnorodność krajobrazu i podłoża, wynikająca z położenia powiatu w obrębie trzech odrębnych, różniących się między sobą regionów na całkowitej powierzchni powiatu 1 678 km2 (167 779 ha), powoduje wyraźne zróżnicowanie gleb
pod względem ich typów i jakości.
Najżyźniejsze gleby (klasy II–III), wykształcone na lessach, występują w obrębie gmin leżących na terenie Wyżyny
Lubelskiej i Roztocza – gm. Turobin, Goraj, Frampol, oraz na niewielkich powierzchniach w południowej części regionu
– gm. Biszcza, Obsza, Księżpol, Tarnogród. Rędziny występują na krawędzi Padołu Zamojskiego i Wyniosłości Giełczewskiej – gm. Turobin. Większe skupienie gleb płowych sklasyfikowanych w III klasie bonitacyjnej znajdują się na południu
regionu w gminach: Tarnogród, Łukowa, Obsza, Aleksandrów, nieco mniej w gminie Księżpol i w okolicy Biłgoraja.
Gleby mniej urodzajne (kompleks żytni dobry) zaliczono do IV klasy bonitacyjnej i wykazują największe rozprzestrzenienie na terenie Powiatu. Zajmują one znaczne obszary w gminach: Biłgoraj, Józefów, Księżpol, Łukowa, Potok Górny.
Gleby kompleksu żytniego słabego i bardzo słabego zaliczone zostały do V i VI klasy bonitacyjnej i wykazują znaczne
rozprzestrzenienie w gminach: Biłgoraj, Potok Górny, Tereszpol, Łukowa. W dolinach rzek i zagłębieniach terenu występują gleby hydrogeniczne – torfowe piaszczysto – pylaste, oraz organiczno-mineralne. Gleby te charakteryzuje dość wysoki poziom wód gruntowych i zagospodarowane są jako trwałe użytki zielone.
Obszary gmin, które znajdują się w obrębie Kotliny Sandomierskiej narażone są na erozję wietrzną. Najbardziej zagrożone są wylesione tereny zbudowane z piasków luźnych i murszów.
Ważnym czynnikiem umożliwiającym rozwój rolnictwa są również sprzyjające warunki wodne i klimatyczne. W przypadku Powiatu Biłgorajskiego regulacja stosunków wodnych w glebie objęła blisko 32,5% użytków rolnych – 30 797 ha,
gdy w całym województwie lubelskim – 66%. Można uznać, że pod tym względem sytuacja jest dość dobra. Długość
rowów melioracyjnych w powiecie dochodzi do 10 820 km, z czego 45% wymaga gruntownej konserwacji.
Warunki klimatyczne powiatu sprzyjają gospodarce rolnej, czego przykładem jest długość okresu wegetacji roślin
205–210 dni, co pozwala na uprawę wszystkich roślin typowych dla naszej strefy klimatycznej. Opady rozkładają się od
550 do 700 mm, w zależności od hipsometrii – na Roztoczu największe, natomiast w kierunku południowym w głąb Kotliny Sandomierskiej maleją.

Budżet Powiatu Biłgorajskiego

w latach 1999–2013 na realizację
wszystkich zadań wynosił

1 mld. 90 mln. zł. Przez ten okres
pozyskano z różnych źródeł,

jako środki zewnętrzne łącznie

206 mln zł.

Gospodarka rolna i jej finansowanie

Na terenie Powiatu Biłgorajskiego, który ma charakter typowo rolniczy, areał ziemi to ponad 168 tys. ha w tym ponad
72 tys. ha to grunty orne. Charakterystyczną cechą powiatu jest duża lesistość ponad 39% (65 tys. ha). Użytki rolne stanowią blisko 43% jego całej powierzchni. W tym udział gruntów ornych stanowi blisko 78%, sadów ok. 0,6%, a użytki
zielone to ok. 12%. Dominującą formą własności ziemi w Powiecie Biłgorajskim jest sektor prywatny. Na terenie powiatu znajduje się ponad 18 tys. gospodarstw rolnych o średniej pow. 5,3 ha. Ponad połowę (tj. 60%) stanowią gospodarstwa o powierzchni 1–5 ha, gospodarstwa średnie 5–15 ha stanowią 37%, pozostała część to gospodarstwa powyżej 15 ha.
W prawie 4,7 tys. gospodarstwach rolnych naszego powiatu utrzymywane jest bydło, mamy 3850 gospodarstw w których
hodowana trzoda chlewna, a w 392 utrzymywane są konie. W ponad 1500 gospodarstw produkuje się mleko, jest 743 pasiek pszczelich. W strukturze upraw rolnych dominują zboża 79%, około 9% to łąki trwałe, rośliny strączkowe i motylkowate to ponad 1%, owoce miękkie (porzeczka, malina, truskawka) to 2,5%. Płatności cukrowe wykazane zostały na
ponad 49 tys. ton., natomiast płatność do krów wykazana na ponad 5,2 tys. sztuk.
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963

449

443

945
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1003
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795
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940

675

896
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1165

312
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494

2013

523
2012
479
2011

27 508 249,11 29 442 861,17 34 703 455,59 36 565 196,64 38 708 371,46 56 121 177,01 60 931 371,04 68 652 912,89 150 329 032,54

3

Liczba zarejestrowanych producentów

56

412

929

3

Kwota płatności (zł)

Razem w powiecie

112

740

Razem Powiat

Turobin

136

402

684

Turobin

Tereszpol

234

4

-

Tarnogród

70

308

957

0

Tarnogród

Potok Górny

57

508

0

Tereszpol

83

Obsza

128

635

-

Łukowa

Księżpol

492

0

Potok Górny

184

879

-

663

Józefów

Goraj

626

3

-

427

204

0

Łukowa

114

Frampol

15

Obsza

588

15

1037

251

-

71

10

Księżpol

Biszcza

Biłgoraj Miasto

1

668

1517

766

1238

-

422

-

Biłgoraj

0

Józefów

481

Goraj

362

Gospodarstwa
powyżej 100 ha

950

Gospodarstwa
do 20 ha

954

85

Gospodarstwa
do 5 ha

-

Aleksandrów

Gospodarstwa
od 1 do 2 ha

Frampol

Gmina

667

W tabeli poniżej przedstawiona została struktura wielkości gospodarstw w Powiecie Biłgorajskim na podstawie przyznanych płatności obszarowych przez Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Biłgoraju
za 2012 r.:

367

Gospodarstw, które uprawiają więcej niż 100 ha objętych płatnościami obszarowymi jest w Powiecie Biłgorajskim
17. Są to gospodarstwa bardzo dobrze zmechanizowane, posiadają nowoczesny sprzęt i wysokowydajne maszyny rolnicze. W strukturze upraw rolnych w tych dużych gospodarstwach dominują zboża (79%), łąki trwałe to prawie 0,2%,
rośliny strączkowe i motylkowate to około 0,5%.

437

zboża, burak cukrowy, rzepak, owoce miękkie, bydło mleczne

674

Turobin

Kwoty płatności, liczbę wniosków
o przyznanie płatności obszarowych oraz
liczbę zarejestrowanych producentów w latach 2004–2013 przekazane przez Biuro
Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Biłgoraju przestawia tabela obok:

-

14.

zboża, częściowo owoce miękkie, trzoda chlewna

-

Tereszpol

Biszcza

13.

owoce miękkie, warzywa, tytoń, zboża, rzepak, kukurydza, bydło mleczne

Biłgoraj – miasto

Tarnogród

tytoń, zboża, gryka, owoce miękkie, warzywa, bydło mleczne

1383

12.

tytoń, zboża, owoce miękkie, trzoda chlewna i częściowo bydło mleczne

1345

Potok Górny

1345

Obsza

11.

1233

10.

tytoń, zboża, owoce miękkie, trzoda chlewna

1281

Łukowa

zboża, kukurydza, owoce miękkie, warzywa, rzepak, trzoda chlewna

-

9.

zboża, tytoń i owoce miękkie

Biłgoraj – gmina

Księżpol

502

Józefów

8.

2010

7.

zboża, owoce miękkie, trzoda chlewna i bydło mleczne

470

Goraj

zboża, owoce miękkie, trzoda chlewna i częściowo bydło mleczne

2009

6.

zboża, kukurydza, gryka, owoce miękkie, warzywa, tytoń, rzepak, bydło mleczne

526

Frampol

2008

Biszcza

5.

528

4.

2007

-

492

Biłgoraj - miasto

2006

3.

zboża i częściowo owoce miękkie

474

zboża, tytoń i częściowo owoce miękkie

Biłgoraj - gmina

2005

Aleksandrów

2.

-

1.

2004

Główne kierunki produkcji

Gmina

Gmina

Aleksandrów

Lp.

Rolnicy korzystają z dopłat unijnych, które przynajmniej w części rekompensują
wahania cen na runku warzyw, owoców,
zbóż czy żywca. Na przestrzeni dziesięciu
lat stale wzrasta ilość zarejestrowanych
producentów rolnych – z ok. 13,5 tys. do ponad 16 tys. w 2013 r. Zauważyć natomiast
można nieznaczne wahania w poszczególnych latach w ilości składanych wniosków
o przyznanie płatności obszarowych, jednak
ich ilość rokrocznie zbliżona jest do 11 tys.
sztuk. Od 2004 roku widoczny jest wyraźny wzrost przyznawanych płatności i największe środki finansowe odnotowano
w roku 2012, w którym do gospodarstw rolnych naszego powiatu, na powierzchnię
ponad 65 tys. ha wpłynęło ponad 150 mln
zł, przy czym ponad 83 mln była to dopłata
do tytoniu Virginia. W sumie do 2012 r. środki finansowe przyznane naszym rolnikom
w ramach płatności wyniosły prawie
503 mln zł.

Kwoty płatności, liczba wniosków o przyznanie płatności obszarowych oraz liczba zarejestrowanych producentów w latach 2004–2013

W poniższej tabeli przestawiono zróżnicowanie głównych kierunków produkcji w rolnictwie w poszczególnych rejonach Powiatu Biłgorajskiego. Najbardziej równomiernie rozłożona jest produkcja zbóż i owoców miękkich, które uprawiane są właściwe we wszystkich gminach powiatu. Natomiast uprawa tytoniu to domena rolników z południowych części
naszego powiatu, a z kolei buraka cukrowego uprawiają rolnicy z jego północnych krańców. Hodowlą bydła mlecznego
oraz chowem trzody chlewnej zajmują się rolnicy większości gmin Powiatu Biłgorajskiego (szacunkowe dane Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Biłgoraju):

5

286

81 047,00

Józefów

1 121 587,00

Produkcja Szklarniowo-Ogrodnicza Andrzej Chechliński, Zakład
w Biszczy – produkcja na skalę przemysłową pomidorów
279 790,50

9

100
121
9 819 838,30

504 456,55

68 211,00

2 142 173,95

41

5

0

2

1

5

5

4

2

2

7

3

5

0

ilość podpisanych umów

775 000,00

675 000,00

3
11
10
2

Józefów

Potok Górny
Tereszpol

101

27

1 875 000,00

125 000,00

1 675 000,00

750 000,00

350 000,00

350 000,00

350 000,00

120 8 425 000,00
Wypłacona
74 715 887
kwota

Ogółem podpisanych umów

RAZEM

Turobin

Tarnogród

23

11
Obsza

Łukowa

5

5
Księżpol

Goraj

12

690

225 000,00

5

Frampol

Biszcza

825 000,00

450 000,00

6

0
Biłgoraj – gmina

Aleksandrów

0

wypłacona
kwota
Gmina

ilość podpisanych
umów

Działanie 112
„Ułatwianie
startu
młodym
rolnikom"

394

48

8

27

70

55

46

31

11

9

15

59

8

7

ilość
umów

39 737 417,50

4 370 678,90

1 133 044,20

2 488 300,00

6 214 946,10

5 167 763,80

4 476 362,00

3 600 195,10

1 337 433,40

782 177,50

1 386 840,20

7 850 617,50

441 711,80

487 347,00

wypłacona
kwota

Działanie 121
„Modernizacja
gospodarstw
rolnych"

5

0

0

2

0

0

0

2

0

0

0

0

1

250 000,00

0

100 000,00

50 000,00

250 000,00

250 000,00

200 000,00

100 000,00

100 000,00

350 000,00

150 000,00

0

13 125 418,50

0

0

11 528 868,50

0

0

0

536 957,20

0

0

0

0

0

0

0

0
1

0

50 700,00

0

0
0

0

0

50 700,00
0

1

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48

107

9

2

7

6

8

12

18

5

4

10

18

6

2

9

3

4

2

0

0

7

5

0

4

0

12

2

7 492 200,00

265 703,00

113 162,00

585 184,00

300 000,00

680 572,00

908 389,50

1 359 881,50

435 229,00

381 483,00

418 350,50

1 372 964,00

471 281,50

200 000,00

wypłacona
kwota

56

6

4

8

2

1

5

7

7

0

2

7

4

3

ilość
umów

5 498 851,00

479 758,50

757 336,00

566 741,00

0

100 000,00

423 040,50

674 022,50

429 294,00

0

297 057,50

1 058 640,50

500 000,00

212 960,50

wypłacona
kwota

72

3

2

3

6

12

16

5

3

0

0

3

10

9

ilość podpisanych umów

5

0

0

1

1

0

0

0

0

0

1

1

1

386 300,00

0

0

0

100 000,00

0

0

0

0

0

92 000,00

100 000,00

94 300,00

0

2

0

0

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

wypłacona
kwota

Działanie
413_312
„Wdrażanie
lokalnych
strategii
rozwoju
– Tworzenie
i rozwój
mikroprzedsiębiorstw"

1 410 943,00

26 376,00

28 089,50

65 339,50

122 923,00

329 895,50

252 410,00

68 544,50

49 479,00

0

0

64 946,50

238 929,00

164 010,50

ilość wypłacona ilość
umów
umów
kwota
0

wypłacona
kwota

Działanie 2.6
Rozwój i ulepszanie
infrastruktury technicznej
związanej z rolnictwem

Działanie 413_311
„Wdrażanie
lokalnych
strategii rozwoju
– Różnicowanie
w kierunku
działalności
nierolniczej"

2 218 205,37

304 350,00

58 183,00

189 349,87

87 985,50

0

0

286 487,00

199 655,50

0

222 973,50

0

822 821,00

46 400,00

wypłacona
kwota

Działanie 312
„Tworzenie
i rozwój
mikroprzedsiębiorstw"

ilość podpisanych umów

Działanie 2.4
Różnicowanie działalności
rolniczej i zbliżonej do rolnictwa w celu zapewnienia
różnorodności działań lub alternatywnych źródeł dochodów

Działanie 311
„Różnicowanie
w kierunku
działalności
nierolniczej"

2 252 230,50

ilość wypłacona ilość
kwota
umów
umów

0

0

0

0

0

1 467 887,50

Działanie 126
„Przywracanie
potencjału produkcji rolnej
zniszczonego
w wyniku wystąpienia klęsk
żywiołowych
oraz wprowadzenie odpowiednich działań
zapobiegawczych"

0

0

784 343,00

PROW 2007–2013

4

0

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

1

0

wypłacona
kwota

Działanie 1.5
Poprawa przetwórstwa
i marketingu artykułów
rolnych

ilość podpisanych umów

1 059 592,80

wypłacona
kwota

Działanie 123
„Zwiększanie
wartości
dodanej
podstawowej
produkcji
rolnej
i leśnej"

2 050 000,00

ilość
umów
0

0

250 000,00

wypłacona
kwota

Działanie 1.2
Ułatwianie startu
młodym rolnikom

Działania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013

Wypłacona
17 751 217,17
kwota

Ogółem podpisanych umów

RAZEM

Turobin

7

1

Tereszpol

Tarnogród

24

Potok Górny

1 224 883,80

14

14

Obsza

Łukowa

815 217,70

10

239 342,40

Księżpol

Goraj

186 842,00

2

3

2 987 518,50

118 067,90

50 700,00

wypłacona
kwota

29

Frampol

Biszcza

2

1

ilość podpisanych umów

Biłgoraj – gmina

Aleksandrów

Gmina

Działanie 1.1
Inwestycje
w gospodarstwach
rolnych

SPO 2004–2006

Działania w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004–2006”

Rolnicy Powiatu Biłgorajskiego mogli również korzystać z programów wsparcia, przeznaczonego na modernizację, reorganizację,
zwiększanie i przywracanie
potencjału, oraz wprowadzanie nowych kierunków
działalności gospodarstw rolnych w dwóch okresach finansowania – w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja
i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004–
2006” i Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata
2007–2013. W pierwszym
okresie finansowania z SPO
na 286 złożonych wniosków
przyznano środki finansowe w wysokości prawie 18
mln złotych, a największą
popularnością cieszyło się
Działanie 1.1 Inwestycje
w gospodarstwach rolnych,
w którym na złożonych 121
wniosków rolnicy Powiatu
Biłgorajskiego otrzymali dofinansowanie w kwocie prawie 10 mln złotych. Wielkość przyznanych środków
finansowych w poszczególnych działaniach tego programu przedstawia tabela
obok:
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PROW – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
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2012/2013
2011
2010
2009

2008
2007
2006
2005
2004

KW

15.205,50

2003

54.428,16

2002

138.612,08

2001

180.767,40

2000

187.758,48

Gmina

191,638,16

Ilość gruntów zalesionych w ramach ww. zadań na terenie Powiatu Biłgorajskiego w latach 2000–2013

189.739,08

102

190.861,48

Powiat Biłgorajski cechuje
się dużą lesistością wynosi
ona ponad 39%

204.714,08

Ilość gruntów zalesionych w ramach ww. zadań na terenie Powiatu Biłgorajskiego w latach 2000–2013 przedstawiono
w tabeli na str. 103

207.641,76

Lasy odgrywają znaczącą rolę w strukturze przyrodniczej regionu: są ważnym ogniwem łączącym główne komponenty środowiska przyrodniczego oraz stanowią cenny składnik wszystkich form ochrony przyrody i krajobrazu. Powiat
Biłgorajski cechuje się dużą lesistością wynosząca ponad 39%. Według stanu ewidencyjnego gruntów leśnych na dzień
31 grudnia 2012 r. powierzchnia lasów w Powiecie Biłgorajskim wynosi 65 807 ha, co stanowi 39,2% powierzchni Powiatu. W tym lasy nie stanowiące własności Skarbu Państwa obejmują powierzchnię 31 630 ha, natomiast lasy państwowe
34177 ha.
W ramach prowadzenia gospodarki leśnej realizowane są działania w zakresie pozyskiwania nowych powierzchni leśnych. Działania te obejmują zalesianie gruntów porolnych przez właścicieli, zarówno kosztem własnym, jak i w ramach
dotacji z różnych źródeł.
W tym zakresie Powiat Biłgorajski prowadził do 2006 r. we współpracy z właściwymi nadleśnictwami, sprawy
związane z zalesianiem gruntów w ramach dotacji z Funduszu Leśnego. Była to dotacja w postaci sadzonek przekazywanych rolnikom na zalesianie gruntów słabych, przeznaczonych do zalesienia w planie zagospodarowania przestrzennego
gminy właściwej ze względu na ich położenie. W okresie tym realizowane były również zadania zalesieniowe w ramach
kosztów własnych właścicieli gruntów, jak również przy współudziale środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej, programu PHARE i innych. W ramach tych działań zalesiono blisko 350 ha gruntów
porolnych.
W latach 2002–2003 na podstawie ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia
założono ponad 130 ha upraw leśnych, na których prowadzenie środki finansowe przekazywane są przez ARiMR w Warszawie. Wypłacone ekwiwalenty do 2013 r. przez Powiat Biłgorajski za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych w ramach tego programu to kwota prawie 2 mln złotych.
Od wiosny 2005 r. Powiatowe Biuro Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Biłgoraju rozpoczęło realizację zalesień gruntów porolnych na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej,
finansowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W ramach tego programu w latach 2005–2013 zalesiono ponad 100 ha gruntów.
W sumie w okresie 2000–2013 w Powiecie Biłgorajskim zalesiono ponad 580 ha gruntów porolnych, oraz przekwalifikowano na koszt Skarbu Państwa i Powiatu Biłgorajskiego z gruntów rolnych na leśne ponad 182 ha.

213.044,52/
222.205,68

Gospodarka leśna – zwiększanie lesistości

1.996.616,68

W drugim okresie finansowania z PROW na 690 złożonych wniosków przyznano środki finansowe w wysokości prawie 74,5 mln złotych. W ramach działania 121 „Modernizacja gospodarstw rolnych” zakupiono maszyny, sprzętu rolniczy, przeprowadzono inwestycje budowlane, modernizacyjne i remontowe w gospodarstwach rolnych, w okresie
programowania 2007–2013 na łączną kwotę prawie 40 mln zł, co daje ponad 9% kwoty na całe Województwo Lubelskie.
Najwięcej środków wygenerowanych i wypłaconych w tym okresie zostało w 2011 r. Podobny poziom składanych wniosków z tego działania utrzymał się również w 2013 r. Młodzi rolnicy ułatwili sobie start również dzięki środkom finansowym pozyskanym w ramach działania 112, w okresie programowania 2008–2011, niebagatelną kwotą na cały Powiat
Biłgorajski prawie 8,5 mln zł. Wielkość przyznanych środków finansowych w poszczególnych działaniach tego programu
przedstawia tabela na 101 stronie – Działania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013:

Dynamika zmian infrastruktury komunalnej w przestrzeni gospodarowania

Stan gospodarki wodno-ściekowej Powiatu Biłgorajskiego w Programie Ochrony Środowiska Powiatu Biłgorajskiego,
opracowanym po raz pierwszy w 2003 roku, w celu realizacji polityki ekologicznej państwa, został oceniony jako niezadowalający.
Powyższy fakt wynikał z wieloletnich zaniedbań w inwestycjach służących ochronie środowiska, które doprowadziły
między innymi do niskiego standardu życia ludności oraz obniżenia atrakcyjności turystycznej jak i gospodarczej regionu.
Sytuacja ta sprawiła, iż władze samorządowe od czasu uzyskania odpowiednich kompetencji prawnych zaczęły dokładać
wszelkich starań, tak aby podejmowane działania, często wspólnie z innymi instytucjami, przynosiły jak najlepszy skutek.

Analiza okresu ostatniej dekady potwierdza powyższe i pozwala na wysunięcie następujących
wniosków:
•
•

Powiat Biłgorajski posiada dobrze rozwiniętą sieć wodociągową,
z każdym rokiem znacząco zmniejsza się dysproporcja między zaopatrzeniem powiatu w wodę, a zorganizowanym
odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków komunalnych,
• długość czynnej sieci gazowej przedstawia minimalny wzrost,
co przedstawia poniższa tabela:

Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Rok

2003
2012
2003
2012
2003
2012
2003
2012
2003
2012
2003
2012
2003
2012
2003
2012
2003
2012
2003
2012
2003
2012
2003
2012
2003
2012
2003
2012
2003
2012
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Stan gospodarki wodno-ściekowej Powiatu Biłgorajskiego

Aleksandrów
Biłgoraj
Miasto Biłgoraj
Biszcza
Frampol
Goraj
Józefów
Księżpol
Łukowa
Obsza
Potok Górny
Tarnogród
Tereszpol
Turobin
Powiat Biłgorajski

Sieć wodociągowa
(km)/ilość przyłączy (szt.)

Sieć kanalizacyjna
(km)/ilość przyłączy (szt.)

Sieć gazowa
(km)/ilość przyłączy (szt.)

21,3 / 708

27,7 / 682

-

36,4 / 659

107,7 / 2582
133 / 3260

35,8 / 636
6,5 / 112

-

63 / 992

44,15 / 529

92,2 / 3420

79,89 / 2961

76,70 / 979

31,27 / 388

Brak

106,6 / 1584

11,8 / 323

48,6 / 1031

2,4 / 62

148,1 / 3524
85,3 / 4021
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80 / 1680

49,6 / 922

54,6 / 1983

84,4 / 2320
26 / 444

64,9 / 2420
Brak

1,3 / 7

12 / 221

2,6 / 88

-

3 / 477

12 / 286
-

80 / 1200

63,9 / 1974

7,7 / 316

64,2 / 798

138,73 / 1625

25,36 / 331

-

39,21 / 1052

29,96 / 775

47,5 / 1011

26,34 / 432

63,30 / 1306

59,2 / 1103

89,1 / 1600

33,4 / 850

102,9 / 1600

31,6 / 1199

27,27 / 732

-

32,6 / 539
35,1 / 999

40,5 / 1001
66,3 / 1249
89 / 1392

32,1 / 1010
123,6 / 1880

123,81 /1910

1108,5 / 20297

1068,65 / 27228

1/5

3,2 / 90
0,1 / 48

20,5 / 337
-

17,9 / 345

62,5 / 1249

30 / 605

102 / 1300

8,5 / 234
0,1 / 3

10,04 / 353

236,3 / 5381

447,64 / 10759

63 / 405

-

■ Przemysł

Drugą ważną gałęzią gospodarki powiatu jest przemysł. Powiat Biłgorajski to znaczący ośrodek życia gospodarczego
na mapie województwa lubelskiego. W powiecie ma siedzibę kilka największych firm na Lubelszczyźnie, które są motorem napędowym dla lokalnej gospodarki oraz miejscem pracy dla znacznej liczby osób. Dominujące branże to: meblarska,
budowlana i dziewiarsko-odzieżowa.

Do najważniejszych przedsiębiorstw na terenie powiatu zaliczamy:
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

PPH Black Red White S.A. – największa polska grupa meblarska, producent i dystrybutor mebli oraz artykułów
wyposażenia wnętrz z ok. 20% udziałem w rynku pod względem wartości sprzedaży, w skład Grupy Kapitałowej
wchodzi BLACK RED WHITE S.A. i 22 spółki zależne, w tym 11 podmiotów zagranicznych zlokalizowanych na
Ukrainie, Białorusi, Słowacji, Węgrzech, w Rosji oraz Bośni i Hercegowinie. Działalność produkcyjna na rzecz
Black Red White prowadzona jest w 21 zakładach produkcyjnych w Polsce i za granicą,
PPH „WOFAM” Biłgoraj – producent mebli,
PPH „AREK” Chmielek – producent mebli
„MK MEBEL” Sp. j. Biłgoraj – producent mebli,
ZPHU „FOREST” Biłgoraj – producent mebli,
CONVEX GLASS Sp. z o.o. Chmielek – obróbka szkła dla holdingu PPH BRW S.A.,
PUP „TECHNIKA” Chmielek – serwis maszyn i urządzeń, obsługa techniczna holdingu PPH BRW S.A.,
Zakład Drzewny „KIMEX” S.j. Nadrzecze – obróbka drewna,
Ambra S.A. – Grupa AMBRA jest czołowym producentem, importerem i dystrybutorem win w Europie Środkowej i Wschodniej, obecna na rynkach Polski, Czech, Słowacji i Rumunii.
„Mostostal-Met” Sp. z o.o. (dawne Zakłady Metalowe) – produkcja wyrobów metalowych oraz usługi w zakresie
przerobu metali,
„Mewa” S.A. – firma handlowa, zajmująca się zakupem i sprzedażą odzieży,
„Pol-Skone” Sp. z o.o. – producent drzwi i okien drewnianych,
Model Opakowania Sp. z o.o. Biłgoraj – produkcja tektury i opakowań,
PPH „FOX” – handel materiałami budowlanymi,
LEIER Markowicze S.A. – ceramika budowlana,
Grupa Prefabet SA Odział Długi Kąt – ceramika budowlana,
Masarnia B.J. Nieścior Józef w Księżpolu – produkcja wędlin,
Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Zbożowego „KAPKA” T i B. Kapka Spółka, Tarnogród,
Bioconcept-Gardenia Sp. z o.o. Zakład Przetwórstwa Owocowego w Tarnogrodzie, jeden z największych i najnowocześniejszych w Europie Środkowo-Wschodniej kompleks przetwórczo – produkcyjny,
Pszczelarz Kozacki – Pasieka Tadeusz Kozak – produkcja i sprzedaż miodu i jego przetworów,
Plantacja nad Tanwią Sp. z o.o. Olchowiec – produkcja i dystrybucja borówki amerykańskiej, działająca w ramach
Grupy Producentów Owoców „Polskie Jagody”,
Grupa Producencka BioFood Roztocze – dostawca owoców miękkich i warzyw.

Instytucje otoczenia biznesu w Powiecie Biłgorajskim to oprócz oddziałów banków krajowych i regionalnych
(m.in. PKO Bank Polski S.A., Bank Pekao S.A., Bank Spółdzielczy w Biłgoraju, Kredyt Bank, Getin Bank S.A., Meritum Bank ICB S.A.) oraz towarzystw ubezpieczeniowych (m.in. PZU S.A., WARTA, UNIQA, COMPENSA, TUW) Towarzystwo Gospodarcze Biłgorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, Fundusz Poręczeń Kredytowych oraz Inkubator
Przedsiębiorczości Funduszu Lokalnego.
Mimo rolniczego charakteru powiatu w coraz większym stopniu o jego rozwoju przesądza turystyka. W szczególności
gminy: Biłgoraj, Goraj, Frampol, Józefów, Księżpol i Biszcza charakteryzują się dużym potencjałem turystycznym w oparciu o zidentyfikowane potencjały walorów przyrodniczych i kulturowych z realną perspektywą ich wykorzystania w oparciu o Roztocze, rzekę Tanew i zbiorniki wodne w Biszczy – Żary czy Frampolu. Perspektywicznie w gminie Biszcza
możliwe do wykorzystania są walory uzdrowiskowe i lecznicze na bazie udokumentowanych zasobów wód bogatych
w jod i magnez. Turystyka na wskazanym obszarze: krajoznawcza, ekoturystyka, pobytowa, agroturystyka
może stać się ważną i dochodową
gałęzią gospodarki tych gmin.

341,9 / 6727

366,14 / 6579

104

105

Pozyskanie funduszy strukturalnych przez Powiat Biłgorajski w latach 2004–2013 (w zł)

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW POMOCOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ
W LATACH 2004–2013

Rok

2004
2005
2006
2007
2008
2009

Województwo Lubelskie

Unia Europejska

Powiat Biłgorajski

Akcesja Polski do Unii Europejskiej w 2004 r. stworzyła nowe możliwości rozwoju Powiatu Biłgorajskiego. W okresie
przedakcesyjnym ze środków pomocowych (SAPARD) dofinansowano m. in. kilka zadań drogowych, tj. budowy dróg powiatowych w gminach: Biłgoraj, Aleksandrów i Księżpol. Pierwszy okres programowania do 2007 r. został wykorzystamy
głównie na zaspokojenie potrzeb w zakresie infrastruktury drogowej (rondo przy ul. Jana Pawła II w Biłgoraju) i ochrony
zdrowia (sprzęt dla oddziału chirurgii w SP ZOZ w Biłgoraju). Z działań nie inwestycyjnych wykorzystano wsparcie UE
w aktywizację lokalnego rynku pracy i szkolenie pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Biłgoraju oraz pomoc materialną dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych.
Nowy rozdział w pozyskaniu funduszy strukturalnych Unii Europejskiej to lata 2007–2013. Zadania powiatu finansowały w tym okresie 2 główne instrumenty polityki regionalnej Unii Europejskiej: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego oraz Europejski Fundusz Społeczny. W ramach Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej wykorzystaliśmy też
środki pomocowe z Europejskiego Funduszu Rolnego Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Pomocą z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej wsparliśmy praktycznie każdy zakres działań powiatu. Wsparcie uzyskały takie obszary jak: infrastruktura drogowa, pomoc społeczna, geodezja i gospodarka gruntami, ochrona
i kształtowanie środowiska, rynek pracy i edukacja. Najwyższe wsparcie uzyskały projekty z infrastruktury drogowej
i rynku pracy oraz edukacji. W przypadku rynku pracy były to projekty aktywizacji bezrobotnych, staże zagraniczne dla
bezrobotnych oraz podniesienie kompetencji pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Biłgoraju. Infrastruktura drogowa to przede wszystkim przebudowa drogi powiatowej Księżpol – Obsza. Obszar edukacji to projekty „miękkie” realizowane w szkołach ponadgimnazjalnych polegające na podniesieniu kompetencji uczniów z ich przygotowaniem do
podjęcia pracy na rynku pracy, doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne, współpraca zagraniczna szkół z partnerami
z różnych krajów europejskich czy pomoc stypendialna. W ramach tych projektów doposażono też bazę edukacyjną. Powiat Biłgorajski uczestniczył w projekcie scalenia gruntów w gminie Potok Górny, a w zakresie ochrony i kształtowania
środowiska doposażył miejscową Komendę Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Biłgoraju w 2 ciężkie samochody
ratowniczo-gaśnicze podnosząc zdolność tej jednostki do skutecznego działania w systemie ochrony chemiczno-ekologicznej, jako elementu Krajowego Systemu ratowniczo-gaśniczego na terenie Województwa Lubelskiego oraz ochronę obszarów NATURA 2000. Realizowaliśmy również trzyletni projekt skierowany do osób niepełnosprawnych mający na celu
ich szersze włączenie w lokalne środowisko w każdym aspekcie jego funkcjonowania. Powiat Biłgorajski wziął udział
w 2 dużych projektach finansowanych z Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej obejmującego 5 województw: lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie, podlaskie i warmińsko-mazurskie. Były to projekty: Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej oraz Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej.
Pozyskanie środków pomocowych z ich podziałem na obszary wsparcia przedstawiają poniższe tabele.

Rynek pracy

Rodzaj wsparcia

Infrastruktura drogowa
Edukacja

Ochrona i kształtowanie środowiska

Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej
Geodezja i gospodarka gruntami
Pomoc społeczna
Razem

Wartość projektów
31 053 269,00
20 932 492,00
9 677 158,00
1 832 278,00
3 104 125,00
6 596 001,00
2 716 623,00

75 911 945,00

%

41

Dofinansowanie
29 392 711,00

28

18 228 254,00

2

1 794 192,00

13

4
9
4

100

9 248 672,00

3 143 674,00
2 412 426,00
1 962 441,00
8 028 303,00

Razem w latach 2004-2013

7 558 370,00

8 470 157,00

3 842 591,00

w tym „miękkie”

1 478 224,00

9 300 675,00

2012
w tym „twarde”

1 976 044,00

10 998 194,00

21 443 255,00

2013

2 946 329,00

11 284 775,00

2010
2011

2 607 626,00

10 214 759,00

Wkład własny

1 671 421,00

197 345,00
436 382,00
484 217,00
469 933,00
286 581,00

20 367 531,00

1 075 723,00

3 700 720,00

141 871,00

9 643 067,00

830 518,00
571 692,00

29 146 896,00

25 638 558,00

3 508 338,00

75 911 945,00

69 746 262,00

6 165 683,00

46 765 050,00

44 107 705,00

2 657 345,00

■ Inwestycje drogowe

– budowa drogi powiatowej Bidaczów Stary – Luchów Górny, w Aleksandrowie i Majdanie Starym (2004),
– budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Sikorskiego – Al. Jana Pawła II i ul. Włosiankarskiej w Biłgoraju (2006),
– przebudowa drogi powiatowej Nr 2943L Księżpol – Obsza, łączącej drogę wojewódzką Nr 835 w m. Księżpol
z drogą wojewódzką Nr 849 w m. Łukowa (2010).

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2943L Księżpol – Obsza, łączącej drogę wojewódzką Nr 835 w m. Księżpol
z drogą wojewódzką Nr 849 w m. Łukowa – Nowy most na odcinku drogi Chmielek – Łukowa

1 660 558,00
2 704 238,00

428 486,00
38 086,00

873 033,00

2 431 377,00

285 245,00

69 746 262,00

4 279 047,00

Dofinansowanie

Wkład własny

2 231 092,00
6 419 963,00

Wartość projektów

176 038,00
6 165 683,00
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Przebudowa drogi powiatowej Nr 2943L Księżpol – Obsza, łączącej drogę wojewódzką Nr 835 w m. Księżpol
z drogą wojewódzką Nr 849 w m. Łukowa

■ Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia i pomocy społecznej

Zakupy inwestycyjne dla oddziału chirurgii w SP ZOZ w Biłgoraju (2007)

Dzięki środkom pomocowym z Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Województwa Lubelskiego na lata 2007–2013 z projektu pod nazwą „Zakupy inwestycyjne dla oddziału
chirurgii w SP ZOZ w Biłgoraju” w 2007 r. wyposażono oddział chirurgii w niezbędny sprzęt. Całkowita wartość projektu wynosiła 1 427 260,24 zł, z czego kwota dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosiło 993 559,46 zł.
Celem projektu było zwiększenie dostępności do wysokiej jakości opieki medycznej dla pacjentów oddziału chirurgii
w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Biłgoraju. SP ZOZ w Biłgoraju obejmował zgodnie z zapisami statutu zasięgiem oddziaływania medycznego wszystkie gminy Powiatu Biłgorajskiego (14 gmin, 105 tys. mieszkańców). Zgodnie z obowiązującym prawem był też zobowiązany do świadczenia usług medycznych osobom spoza tego
rejonu. Brak specjalistycznego sprzętu medycznego na oddziale chirurgii uniemożliwiał realizację w całości procedur medycznych wynikających ze specyfiki leczenia określonych wymogami kontraktu z NFZ. Zmniejszało to dostępność wysokiej jakości opieki medycznej na obszarach wiejskich i małych miast, do których należą wszystkie gminy Powiatu
Biłgorajskiego. W konsekwencji pacjenci byli w dużym stopniu diagnozowani i leczeni w innych ośrodkach, mimo, że istniały obiektywne możliwości lokalowe i kadrowe do hospitalizacji w SPZOZ w Biłgoraju. Za podstawowy mankament
w działalności oddziału chirurgii uznano brak możliwości właściwej opieki pooperacyjnej nad pacjentami w stanach zagrożenia zdrowia i życia szczególnie po wypadkach komunikacyjnych, częstych na terenie powiatu z tytułu gęstej i o złej
jakości sieci dróg publicznych. Poprawa dostępności do świadczeń zdrowotnych w pobliżu miejsca zamieszkania dla
mieszkańców powiatu i terenów przyległych, uzyskana w wyniku realizacji projektu dotyczyła zwiększenia możliwości
wykonywania wielu procedur chirurgicznych oraz z dziedziny ortopedii i traumatologii narządu ruchu. Zmniejszyła się
liczba procedur związanych z hospitalizacją przed przekazaniem pacjenta do ośrodka o wyższym poziomie referencyjnym
oraz koszty finansowe ponoszone na konieczny w tych przypadkach transport sanitarny. Dodatkowym efektem jest możliwość wykonywania procedur medycznych dotychczas nie wykonywanych, np. całkowitej endoprotezoplastyki biodra.
Stworzone zostały warunki do właściwego i skutecznego leczenia chorych w stanach nagłych z zakresu chirurgii i traumatologii, tj. chorych w stanach zagrożenia zdrowia i życia.

Oddział Chirurgiczny z Pododdziałem Urazowo-Ortopedycznym wyposażony został w nowy specjalistyczny sprzęt medyczny służący do diagnostyki i terapii. Zakupiono łącznie 30 szt. jednostek wysoko specjalistycznego sprzętu medycznego z przeznaczeniem dla sal operacyjnych i terapii pacjentów wymagających terapii pooperacyjnej. Dla sal operacyjnych
zakupiono: 2 stoły operacyjne (ogólnochirurgiczny i ortopedyczny), rentgenodiagnostyczne ramię C, lampę bezcieniową,
aparat do elektrokoagulacji, aparat do znieczulenia ogólnego dla sal operacyjnych, kolumnę aneste, 3 ssaki elektryczne
z dwoma butlami, 4 stoliki anestezjologiczne, 2 kosze do sterylizacji narzędzi w myjce, automatyczną myjkę do narzędzi,
stymulator nerwów obwodowych oraz wiertarkę ortopedyczną. Pozostałe zakupy pozwalające na zapewnienie obsługi
pacjentów wymagających intensywnej terapii pooperacyjnej to: 3 łóżka do intensywnej terapii, 2 wysokiej klasy respiratory, 3 dwustrzykawkowe pompy infuzyjne, 3 wielozakresowe kardiomonitory, defibrylator z możliwością kardiowersji
elektrycznej i zewnętrznej stymulacji serca. Zakupiony sprzęt pozwolił w przypadku sal operacyjnych na zwiększenie
ilości i rodzaju wykonywanych zabiegów operacyjnych z zakresu chirurgii, ortopedii i traumatologii, umożliwił wykonywanie koniecznej diagnostyki śródoperacyjnej, podniósł jakość, a przez to poprawił skuteczność stosowanego leczenia.
W konsekwencji poprawiła się jakość lecznictwa specjalistycznego i wysoko specjalistycznego, tym samym zmniejszyła
się regionalna dysproporcja w infrastrukturze zdrowotnej.
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Nowe urządzenia medyczne na Oddziale Chirurgii z Pododdziałem Urazowo-Ortopedycznym SP ZOZ w Biłgoraju
zakupione ze środków pomocowych Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Województwa Lubelskiego na lata 2007–2013

Kompleksowa termomodernizacja obiektów wraz z modernizacją kotłowni w Domu Pomocy
Społecznej w Teodorówce (2011)

W 2011 r. obiekt DPS w Teodorówce poddany został termomodernizacji. Zadanie to było współfinansowane
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007–2013. Wartość projektu wynosiła
1 676 864,50 zł. Całkowite wydatki kwalifikowane to 1 636 515,13 zł, z czego dofinansowanie z RPO WL – 1 237 532,74 zł,
a wkład własny Powiatu Biłgorajskiego – 398 982,39 zł. Zakres prac objętych projektem obejmował modernizację kotłowni
węglowej na gazową wraz z instalacją solarną do podgrzewania ciepłej wody użytkowej, modernizację kuchni i pralni
z wymianą urządzeń na zasilane gazem i energią elektryczną oraz rozbiórkę komina stalowego. Kuchnię i pralnię
wyposażono łącznie w 47 urządzeń. Zakupiono 12 urządzeń do pralni mokrej i suchej, a do kuchni 35 urządzeń, m.in.
służących do obróbki termicznej potraw, stoły robocze, wyposażenie i urządzenia zmywalni naczyń kuchennych
i stołowych oraz wydawalni posiłków. W kuchni zainstalowano wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną, a także
wymianę podejść kanalizacyjnych i wodociągowych z wymianą okładzin ściennych i podłogowych.
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Kompleksowa termomodernizacja obiektów wraz z modernizacją kotłowni w Domu Pomocy Społecznej
w Teodorówce. Projekt współﬁnansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego
na lata 2007–2013

■ Scalenie gruntów w gminie Potok Górny

Powiat Biłgorajski wykorzystał środki pomocowe z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich z działania: Poprawienie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów. Projektem pod nazwą „Scalenie gruntów wraz z wykonaniem zagospodarowania poscaleniowego polegającego na
przebudowie dróg lokalnych i dojazdowych do gruntów rolnych na terenie obrębu Potok Górny” objęto grunty
w gminie Potok Górny na obszarze 2100 ha, a jego łączny koszt w latach 2009–2010 wyniósł 6 596 001,07 zł. W naszym
powiecie był to jedyny obiekt scaleniowy. Był to też największy obiekt scaleniowy, nie tylko w województwie, ale
i w kraju.
Proces scaleniowy rozpoczął Starosta Biłgorajski 23.11.2005 r., który na wniosek właścicieli gruntów wydał postanowienie o wszczęciu postępowania scaleniowego. Był to faktyczny początek prac scaleniowych na terenie obrębu Potok
Górny. Przed wydaniem postanowienia było oczywiście sporo spotkań, debat, analiz prowadzonych na różnych szczeblach.
Zgodnie z Ustawą o scaleniu i wymianie gruntów, postępowanie takie mogło być wszczęte na wniosek właścicieli
gospodarstw rolnych stanowiących ponad 50% ogólnej liczby gospodarstw, lub gdy ich powierzchnia gospodarstw na terenie obszaru scaleniowego przekroczy 50%. W Potoku Górnym obydwa te warunki zostały spełnione. Ponad 62% ogólnej liczby gospodarstw opowiedziało się za scaleniem, co stanowiło prawie 68% gruntów przeznaczonych do scalenia.
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Scalenie gruntów w gminie Potok Górny było niezbędne ze względu na rozdrobnienie gospodarstw, jak i z uwagi na
fakt, że działki były długie i wąskie. Wąskie działki o szerokości około 2 m wykorzystywane były jako drogi, którymi rolnicy dojeżdżali do dalej położonych działek, lub ich części. Na tak wąskich działkach uprawa mechaniczna, jak i zbiory
były bardzo utrudnione. Tylko nieliczne gospodarstwa miały działki szersze. Większość działek z tych gospodarstw zostało w starym stanie z nowo zaprojektowaną siecią dróg. Na powierzchni ogólnej 2100 ha przed scaleniem było 5324
działki, które użytkowało 583 gospodarstw. Tak więc średnia powierzchnia działki wynosiła 0,39 ha (po scaleniu średnia
pow. działki wzrosła niemal dwukrotnie, obecnie wynosi ona 0,65 ha). Średnio na jedno gospodarstwo przed scaleniem
przypadało 9 działek – (po scaleniu 5 działek). Największe gospodarstwo o pow. około 15 ha miało 45 działek (po scaleniu 20,6 ha i posiada 18 działek). Po procesie scalenia liczba działek zmniejszyła się do 3280.
Oprócz procesu scalenia działek wykonano prace związane przede wszystkim z przebudową dróg lokalnych i dojazdowych do gruntów rolnych, udrożnieniem oraz utwardzeniem dróg, przepustów, wykonaniu zjazdów i tym podobnych
prac.
W celu sprawnego przeprowadzenia scalenia gruntów na początku 2006 r. na pierwszym zebraniu ogólnym mieszkańców została powołana 12 – osobowa Rada uczestników scalenia. W tym też roku na zabraniu mieszkańców przedstawiony został projekt ogólny scalenia gruntów obejmujący sieć dróg, jak również założenia do szacunku
porównawczego. W tej sprawie podjęta została stosowna uchwała. Od lipca do grudnia 2006 r. klasyfikatorzy WBGiTR
oddział Zamość dokonali weryfikacji klasyfikacji gruntów. Na początku 2007 r. wykonany został szacunek porównawczy gruntów, po którym można było przystąpić do propozycji rozmieszczenia działek. We wrześniu tegoż roku był już
gotowy projekt szczegółowy, z którym też zapoznano uczestników scalenia. Do listopada 2007 r. wyznaczono i okazano
projekt na gruncie.
Formalnym zakończeniem scalenia była decyzja Starosta Biłgorajskiego z 12.02.2008 r. zatwierdzająca projekt scalenia gruntów w Potoku Górnym. Decyzja ta została odczytana na zebraniu ogólnym uczestników scalenia.
Bardzo ważnym zagadnieniem dla uczestników scalenia gruntów było też porządkowanie zapisów w księgach wieczystych. Wszystkie dotychczas założone księgi wieczyste zostały zbadane, uporządkowane i ujawniony zostanie w nich
nowy stan po scaleniu.
Proces scaleniowy wymagał znacznych nakładów finansowych. W związku z tym na początku 2006 r. przystąpiliśmy
w Starostwie do opracowania wniosku o dofinansowanie w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego, Działanie 2.2
– „Scalenie Gruntów”. Szczęśliwie dla nas nasz projekt uzyskał pozytywna ocenę i został włączony do programu na lata
2007–2013. 30 października 2006 r. Starosta Biłgorajski podpisał umowę z Marszałkiem Województwa Lubelskiego na
finansowanie naszego projektu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Zagospodarowanie poscaleniowe zakończono w 2010 roku. Wykonano 43 km dróg wewnętrznych utwardzonych
tłuczniem, żwirem i częściowo płytami typu „Jomb”.

Scalenie gruntów w gminie
Potok Górny
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■ Rynek pracy

W okresie programowania 2004–2006 Powiatowe Urzędy Pracy realizowały projekty w ramach Działań 1.2 i 1.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich. PUP w Biłgoraju w ramach powyższych Działań zrealizował 6 projektów na łączną kwotę 6 569 228,36 PLN, w czym 5 248 141,28 PLN stanowiły środki Europejskiego
Funduszu Społecznego. W ramach tych środków wsparciem zostały objęte 2183 osoby (poradnictwem zawodowym objęto wszystkie 2183 osoby). W omawianym okresie Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju zrealizował 2 projekty „pozasystemowe”, konkurując o środki z innymi podmiotami funkcjonującymi w obszarze zatrudnienia. Pierwszy projekt
o wartości 282 733 PLN i kwocie dofinansowania 226 186,00 PLN został skierowany do 68 bezrobotnych kobiet z Powiatu Biłgorajskiego. Drugi projekt o wartości 167 300,00 PLN i kwocie dofinansowania 114 504,00 PLN był przeznaczony na wzrost kompetencji służb zatrudnienia oraz podniesienie kwalifikacji pracowników Powiatowego Urzędu Pracy
w Biłgoraju.
W okresie programowania 2007–2013 Publiczne Służby Zatrudnienia ponownie zostały wpisane w system realizacji
wsparcia w obszarze zatrudnienia współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Wsparcie to realizowane
było poprzez projekty systemowe Powiatowych Urzędów Pracy w ramach Działania 6.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W okresie 2008–2013 wartość projektu systemowego wyniosła 18 196 030,40 PLN, w tym kwota dofinansowania stanowiła 17 920 200,00 PLN. Do końca 2013 roku w ramach projektu „Zawodowy start” 2539 osób bezrobotnych
objęto 2592 formami wsparcia przewidzianymi w „Ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy” oraz
Szczegółowym Opisie Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Podobnie jak w poprzednim okresie programowania, PUP w Biłgoraju realizował projekty konkursowe, skierowane
do społeczności Powiatu Biłgorajskiego. Łączna wartość tych projektów wyniosła 3 569 310,11 PLN, w tym kwota dofinansowania stanowiła 3 344 535,34 PLN. PUP w Biłgoraju ubiegał się ww. środki składając wnioski o dofinansowanie
na równi z pozostałymi podmiotami funkcjonującymi w obszarze zatrudnienia. W ramach tych środków były realizowane
4 projekty.
Dodatkowo PUP w Biłgoraju pozyskał środki na wzrost kompetencji Urzędu i podnoszenie kwalifikacji personelu kluczowego. W okresie 2008–2013 wartość czterech projektów w ww. obszarze stanowiła kwotę 1 023 556,92 PLN, w czym
kwota dofinansowania wyniosła 870 015,44 PLN.
Ponadto PUP w Biłgoraju w latach 2012–2013 pozyskał dodatkowe środki na realizację zagranicznych staży dla osób
bezrobotnych w ramach 2 projektów finansowanych w ramach Programu Leonardo da Vinci na kwotę 249 391 EUR.
Łączna kwota pozyskanych i wydatkowanych w latach 2004–2013 przez Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju środków z funduszy Unii Europejskiej wynosi 28 109 580,14 PLN i 279 566,20 EUR.

i placówek opiekuńczo-wychowawczych. Określały one indywidualny, szczegółowy plan działań tzw. „ścieżki reintegracji”.
Realizowano również Programy Aktywności Lokalnej, umowy i indywidualne plany działania zawierały następujące
instrumenty aktywnej integracji:
1. zawodowej (doradca zawodowy),
2. edukacyjnej (szkolenia),
3. społecznej (treningi kompetencji i umiejętności społecznej, grupy samopomocowe),
4. zdrowotnej (terapia psychologiczna, warsztaty rehabilitacyjne).
Z projektu skorzystały osoby niepełnosprawne w wieku aktywności zawodowej, korzystające z pomocy PCPR w Biłgoraju, zagrożone wykluczeniem społecznym, zamieszkujące na terenie Powiatu Biłgorajskiego.
W ramach projektu wsparciem objęto łącznie 398 osób niepełnosprawnych i 23 osoby niepełnosprawne – wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych.

Warsztaty rehabilitacyjne i językowe

■ Opieka społeczna

Projekt „Twoja aktywność – Twoja szansą”

Szkolenie – magazynier z obsługa komputera
i kasy ﬁskalnej

Szkolenie edukacyjne oraz ﬂorysta – bukieciarstwo
podstawowe

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Biłgoraju w latach 2010–2013 realizowało projekt „Twoja aktywność –
Twoja szansą” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki, Priorytet VII – promocja integracji społecznej. Wartość projektu wynosiła 2 716 622,64 zł, wkład własny
Powiatu Biłgorajskiego – 285 245,36 zł.
Głównym celem projektu było podniesienie aktywności społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych. W ramach projektu zawierano umowy z osobami
niepełnosprawnymi oraz opracowano indywidualne programy usamodzielnienia dla wychowanków rodzin zastępczych
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Festyn integracyjny uczestników projektu

■ Ochrona i kształtowania środowiska

2. W 2012 r. – „Ochrona naturalnych ekosystemów leśnych południowej części Lubelszczyzny”. Projekt realizowany wspólnie z powiatami: kraśnickim, janowskim i tomaszowskim. Wartość projektu wynosiła 3 405 635,00 zł.
dofinansowanie 2 139 338,18 zł. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Biłgoraju otrzymała z projektu ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy o wartości 846 612,00 zł.

Przedmiotem projektu był zakup 4 średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych z napędem terenowym 4 x 4 lub
6 x 6, z funkcją ratownictwa chemiczno-ekologicznego.

Doposażenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Biłgoraju

W latach 2010–2013 Powiat Biłgorajski uczestniczył finansowo w realizacji projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Działania 6.1 – Ochrona i kształtowanie środowiska. Wspólnie z innymi powiatami Województwa Lubelskiego współfinansował zakup wyposażenia dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży
Pożarnej w Biłgoraju.
Były to 3 projekty:

Realizacja projektu pozwoliła osiągnąć cele takie jak:
• stworzenie skutecznego systemu ochrony chemiczno-ekologicznej jako elementu Krajowego Systemu RatowniczoGaśniczego na terenie województwa lubelskiego,
• ochrona obszarów NATURA 2000 na terenie poszczególnych powiatów województwa lubelskiego od pożarów zagrożeń, awarii i katastrof chemicznych i ekologicznych oraz pożarów
• podniesienie społecznego poczucia bezpieczeństwa u mieszkańców terenów objętych projektem
• zwiększenie efektywności prowadzenia akcji przez Jednostki Ratowniczo-Gaśnicze PSP.

1. W 2010 r. – „Poprawa bezpieczeństwa chemiczno-ekologicznego na obszarach Lasów Janowskich, Puszczy
Solskiej i Roztocza, wspólnie z powiatami: kraśnickim, janowskim i tomaszowskim”. Wartość projektu wynosiła 3 127 120,00 zł, dofinansowanie funduszu 2 646 645,00 zł. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Biłgoraju otrzymała z projektu ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy o wartości 849 580,00 zł.

Projekt polegał na zakupie czterech samochodów ratowniczo-gaśniczych z napędem 4 x 4, z funkcją ratownictwa
chemiczno-ekologicznego wyposażonych w 20 jednostek specjalistycznego sprzętu ratowniczego.
Realizacja proponowanego projektu pozwoliła osiągnąć cele szczegółowe takie jak: stworzenie skutecznego systemu
ochrony chemiczno-ekologicznej jako elementu Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na terenie Województwa
Lubelskiego,
•

•
•

ochrona obszarów NATURA 2000 na terenie poszczególnych powiatów Województwa Lubelskiego od pożarów
zagrożeń, awarii i katastrof chemicznych i ekologicznych oraz pożarów,
podniesienie społecznego poczucia bezpieczeństwa u mieszkańców terenów objętych projektem,
zwiększenie efektywności prowadzenia akcji przez Jednostki Ratowniczo-Gaśnicze PSP.

Powierzchnia terenów objęta działaniem zakupionego sprzętu wynosi 505 060 ha.

Samochód ratowniczo-gaśniczy Tatra T810
3. w 2013 r. – „Zakup specjalistycznego sprzętu ratownictwa technicznego czynnikiem wzmocnienia zdolności
Państwowej Straży Pożarnej w zakresie skutecznego prowadzenia akcji ratowniczych oraz usuwania
skutków zagrożeń naturalnych i poważnych awarii na terenie województwa”. Projekt realizowany
w partnerstwie z: lubelskim, chełmskim, krasnostawskim, włodawskim, zamojskim, ryckim, parczewskim, tomaszowskim, świdnickim, puławskim, radzyńskim, lubartowskim, łęczyńskim, janowskim, opolski, hrubieszowskim,
łukowskim, kraśnickim i biało-podlaskim. Wartość projektu wynosiła 6 560 577,20 zł, udzielona pomoc finansowa
funduszu – 5 564 046,61 zł.

Projekt zakładał zakup 17 sztuk zestawów sprzętu hydraulicznego, dwóch samochodów ratownictwa wysokościowego, jednego samochodu ciężkiego ratowniczo-gaśniczego, specjalnego samochodu do przewozu ratowników i ewakuacji poszkodowanych oraz zakup systemu geolokalizacji. W skład zestawów sprzętu hydraulicznego wchodzą: pompa
hydrauliczna, zwijadła, rozpieracz ramieniowy, nożyce, rozpieracz kolumnowy, wspornik progowy, zestaw łańcuchów,
podkłady i kliny, schodek z klinem, zestaw pokrowców ochronnych na ostre krawędzie, mata wielofunkcyjna, zabezpieczenie poduszki kierowcy, zestaw do stabilizacji pojazdów.
Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy GCBA 5/32 na podwoziu MAN 18.34
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•

PROJEKTY REALIZOWANE W SZKOŁACH PONADGIMNZJALNYCH
POWIATU BIŁGORAJSKIEGO W LATACH 2004–2013
FINANSOWANE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Eurostudent – program stypendialny dla województwa lubelskiego 2004-2005.
Wyposażenie CKU, CKP i szkół zawodowych w stanowiska do egzaminów zawodowych w RCEZ w Biłgoraju.
Wyposażenie szkół w komputery i oprogramowanie oraz zapewnienie dostępu do Internetu.
Internetowe centra informacji multimedialnych w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych.
Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych.
W Zespole Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących Biłgoraju im. Józefa Dechnika projekty: Nowe kwalifikacje
szansą dobrej pracy, Wiedza fundamentem sukcesu, Leonardo da Vinci – Uczenie się przez całe życie, Commenius
– „Natural Beauties of European Countries”, Nowe doświadczenie – większe możliwości.
7. W Zespole Szkół Ogólnokształcących w Biłgoraju projekty: Wsparcie – szansa – sukces, Commenius – Uczenie
się przez całe życie.
8. W Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju projekty: Zainwestuj w swoją wiedzę, Szansa
na sukces zawodowy, Wiedza i umiejętności kluczem do sukcesu, Czas na wiedzę.
9. W Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju – Dobry fachowiec na rynku pracy, Wysokie
kompetencje – pewna przyszłość zawodowa.
10. W Zespole Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących im. Józefa Technika w Biłgoraju, Zespole Szkół Zawodowych
i Ogólnokształcących w Biłgoraju i Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju: Staże u pracodawców
szansą na start zawodowy dla młodzieży Powiatu Biłgorajskiego.

■ W Zespole Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących im. Józefa Dechnika w Biłgoraju
•

w latach 2010–2012 – „Nowe kwalifikacje szansą dobrej pracy” – zorganizowano dodatkowe zajęcia dydaktyczne w specjalnościach brukarz i dekarz dla 144 uczniów, prowadzono doradztwo zawodowe, szkoleni nabyli
umiejętności obsługi programu autocad i do kosztorysowania, za kwotę 85 494 ,00 zł z projektu zakupiono: sprzęt
komputerowy (2 laptopy, kolorową drukarkę laserową, projektor multimedialny) oraz maszyny i urządzenia w nauczanych specjalnościach: przecinarkę brukarską, łatę profilacyjną, zagęszczarkę, gilotynę ręczną, nożyce elektryczne do blach, zaginarkę do blach, drabinę dwuelementową, oraz młoto-wiertarkę. Wartość projektu wynosiła
468 195,17 zł, w tym dofinansowanie 411 728,43 zł, wkład własny pieniężny Powiatu – 57 399,84 zł, cross-financing w kosztach ogółem wyniósł 20 527,00 zł,

•

w latach 2010 – 2011 – projekt – „Wiedza fundamentem sukcesu”. Dla 410 uczniów ZSBiO w Biłgoraju
(306 dziewcząt i 104 chłopców) prowadzono zajęcia wyrównawcze z matematyki, języka angielskiego, fizyki,
geografii i chemii, zajęcia poszerzające wiedzę dla uczniów uzdolnionych z matematyki, geografii, chemii
i informatyki oraz dla uczniów klas maturalnych zajęcia dokształcające z matematyki, języka angielskiego i historii.
Uczniowie brali udział w warsztatach psychologiczno-edukacyjnych, zajęciach sportowych i kulturalnych.
Prowadzono poradnictwo i doradztwo edukacyjne zawodowe. Szkołę doposażono z sprzęt komputerowy za kwotę
33 081,40 zł. Był to: laptop z oprogramowaniem, telefaks, 2 tablice multimedialne, 3 magnetofony, 2 projektory
multimedialne oraz 2 ekrany ręcznie rozwijane. Wartość projektu wynosiła 168 025,23 zł, w tym dofinansowanie
funduszu – 168 025,23 zł, cross-financing w kosztach ogółem – 22 338,00 zł, posiłki dla uczestników projektu –
48 080,00 zł, wkład własny niepieniężny szkoły – 31 468,00 zł.
w 2012 r. – projekt LEONARDO DA VINCI – „Uczenie się przez całe życie”.

Projekt przewidywał przygotowanie pedagogiczne, kulturowe i językowe 32 uczniów, podzielonych na dwie 16-osobowe grupy, ich utrzymanie trakcie odbywania stażu, podróż, ubezpieczenie oraz zarządzanie i monitoring. Uczniowie,
pod czujnym okiem instruktorów kształcili swoje umiejętności zawodowe, jak również doskonalili język niemiecki. Wykazali się bardzo dobrą wiedzą i znajomością sztuki budowlanej, o czym świadczą wysokie oceny za wykonywane zadania. Instruktorzy niemieccy byli bardzo zadowoleni, że mogą pracować z tak zdolną młodzieżą. Czas po zajęciach
uczniowie spędzali na basenie, kręgielni lub na strzelnicy wraz z mistrzem olimpijskim. Podczas pobytu zwiedzili Berlin,
Poczdam, Wyspę Tropikalną, Słubice, Frankfurt i jego okolice. Warunki zakwaterowania sprzyjały również odpoczynkowi, gdyż mieli do dyspozycji salę bilardową, siłownię, stół do gry w ping-ponga, salę klubową oraz miejsce na grilla.
Opiekunami naszych uczniów we Frankfurcie byli panowie: Adam Pintal i Piotr Blacha. Projekt skierowany był do uczniów
zasadniczej szkoły zawodowej oraz technikum budowlanego. Brała w nim udział młodzież kształcąca się w zawodach: murarz, posadzkarz i technik budownictwa. Celem projektu było podniesienie jakości kształcenia zawodowego uczniów, doskonalenie umiejętności językowych w zakresie słownictwa zawodowego i mowie potocznej, zapoznanie z nowymi
technologiami, poznanie kultury, obyczajów i zabytków regionu Brandenburgii i Berlina. Na zakończenie stażu uczestnicy
otrzymali certyfikaty potwierdzające nabycie umiejętności zawodowych, które wystawiła instytucja przyjmująca, czyli
Zakład Promowania Kształcenia Zawodowego Związku Przemysłu Budowlanego Berlina i Brandenburgii. Potwierdzeniem
stażu za granicą było również otrzymanie dokumentu Europass Mobilność. Szkoła ze stosownym wnioskiem wystąpi do
Narodowej Agencji Programu Leonardo da Vinci. Fundusze na realizację projektu były przyznane przez Narodową Agencję oraz Fundację Rozwoju Systemu Edukacji. Wartość projektu i dofinansowanie funduszu wyniosło 64 856 Euro
(277 455,17 zł).

W dniach 23.09 – 6.10.2012 r. grupa uczniów wraz z opiekunami przebywała na praktyce w Ośrodku Szkolenia
Zakładu Promowania Kształcenia Zawodowego Związku Przemysłu Budowlanego Berlina i Brandenburgii we
Frankfurcie nad Odrą
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Nasi w Grecji

19 października 2013 roku dwie uczennice Zespołu Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących im. Józefa Dechnika
w Biłgoraju: Anna Wańczyk i Monika Oleszek, w ramach realizowanego projektu „Natural Beauties of European Countries”, wyjechały do Grecji. Po wylądowaniu w Salonikach, jednym z piękniejszych miast greckich, przywitali ich koledzy, u których zamieszkały. W czasie tygodniowego pobytu spotkały się z lokalnymi władzami, uczestniczyły w lekcjach,
a przede wszystkim poznały piękną południowo-wschodnią część Europy. Zwiedziły egzotyczną wyspę Skiathos, miasto
Trikala, zobaczyły Meteory, gdzie na jednym ze szczytów znajdował się Monastyr. Nowi przyjaciele z Salonik zabrali ich
również do Kardhitsa, w którym najchętniej młodzi ludzie spędzają czas. Ostatniego dnia wszyscy uczestnicy projektu –
młodzież z Polski, Czech, Włoch, Słowacji, Rumunii, Węgier i Grecji – prezentowali swoje tańce narodowe. Takie wyjazdy naszych uczniów poszerzają horyzonty młodzieży, dają im możliwość szlifowania języka oraz poznania kultury
i obyczajów innych krajów.

Podsumowanie projektu LEONARDO DA VINCI -„Uczenie się przez całe życie”
•

w latach 2012–2013 – projekt COMENIUS – „Natural Beauty of European Countries”. 20 uczniów oraz 10 nauczycieli nawiązało kontakt i współpracowało ze swoimi rówieśnikami z Grecji, Włoch, Słowacji, Rumuni, Czech,
Turcji i Węgier. Wartość projektu i dofinansowanie wynosiło 61 624,53 zł. Budżet projektu w 2014 r. to kwota
30 320,00 zł.

Koursoum – meczet, Trikala, Grecja

Vibo Valentia, Stare Miasto, Włochy

Twierdza Neamt. Rumunia

Zamek w Bojnicach. Słowacja

Wizyta w Rumunii

We wrześniu 2013 r. troje uczniów Zespołu Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących im. Józefa Dechnika w Biłgoraju: Aleksandra Skubisz, Paweł Sobaszek oraz Krzysztof Myszak pod opieką nauczycieli: Barbary Bosak i Anny Kraczowskiej ruszyło autokarem na podbój południowo-wschodniej Europy. Przez Ukrainę dotarli do celu podróży –
miejscowości Botosani w Rumunii. Wyjazd odbył się w ramach projektu Comenius „Natural Beauty of European Countries”. Na miejscu powitali ich uczniowie z Liceum im. Grigore Antiopa, szkoły z ponad stuletnią tradycją. Pierwszego
dnia pobytu polska grupa poznała szkołę oraz miasto – miejscowość z którą nawiązaliśmy partnerską współpracę. Botosani to miasto z licznymi starymi, historycznymi budynkami, uśmiechniętymi mieszkańcami i kolorowymi sklepami.
Miejscowe liceum imienia Grigore Antiopa to miejsce z niesamowitym klimatem, które nadaje mu specyficzną aurę. Po
rozgoszczeniu się w klasie nasi uczniowie rozpoczęli projekt przedstawiając prezentacje multimedialne na temat zaprzyjaźnionych krajów. Wycieczki po regionie Bukowina zacieśniły relacje między uczestnikami projektu, coraz śmielej wszyscy porozumiewali się po angielskim, w języku, którym Rumuni posługują się bez problemów. Z każdym dniem
wszyscy poznawali się coraz lepiej. Podróże po tym kraju były pasjonujące. W zaledwie 5 dni Polacy zobaczyli naprawdę sporą część krainy historycznej Mołdawii. Podczas zwiedzania Bukowiny zobaczyli między innymi skansen,
klasztor Putna, muzeum Bukowiny oraz twierdzę w Suczawie. Rumunia może się pochwalić monumentalnymi, kilkusetletnimi klasztorami. Niesamowite wrażenie zrobiła na nasze „ekipie” cerkiew Voronet (budynek został wpisany na listę
światowego dziedzictwa kultury UNESCO). Przepiękne freski, przedstawiające postacie religijne robią ogromne
wrażenie. Oprócz zwiedzania klasztorów, cerkwi oraz twierdz udało się zobaczyć kawałek Karpat Rumuńskich. Grupa
dotarła nad Jezioro Czerwone położone u stóp gór Hăsmaş. Cały tydzień spędzony w Rumunii był wyjątkowy. W odczuciu naszych uczniów i nauczycieli Rumuni to bardzo sympatyczni ludzie, zawsze uśmiechnięci oraz doskonale zorganizowani.

118

Meczet w Tarsu. Turcja
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■ Wizyta naszych przyjaciół w Biłgoraju

W ramach projektu Comenius do Zespołu Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących im. Józefa Technika w Biłgoraju
14 kwietnia 2013 roku przybyła grupa uczniów z Turcji, Grecji, Włoch, Węgier, Rumunii, Słowacji i Czech. Po noclegu
goście zostali podjęci przez gospodarzy w obiektach szkoły. Po obejrzeniu szkoły wszyscy zebrali się w jednej z klas, aby
zademonstrować nam swoje prezentacje multimedialne na temat „Jak chronimy nasze naturalne piękno?
Oficjalne powitanie przez dyrektora Mieczysława Króla i Wicestarostę Biłgorajskiego poprzedziło zaskakujący występ uczniów „Budowlanki”. Przygotowali oni krótkie skecze na temat szkoły, przerywane piosenkami z państw członkowskich, rozbawiły one wszystkich i powoli przełamać pierwszą tremę. Po tych uroczystościach wszyscy dużą grupą
przeszli do budynku Starostwa, gdzie zostali przywitani przez władze Powiatu, ze Starostą Marianem Tokarskim na czele.
W kolejnych dniach delegacje zagraniczne podziwiały uroki Roztoczu, Lublina, Kazimierza i Zwierzyńca. Program Comenius dał uczestnikom niezliczone możliwości. Mogli poznawać historię, tradycje, język, specyfikę nauki w zaprzyjaźnionych krajach. Projekt pozwala rozwijać zainteresowania uczniów i poszerzać ich wiedzę z różnych dziedzin. Otwarcie
na świat i ludzi pozwala im zdobyć doświadczenie i umiejętności w zakresie ochrony naturalnych i dziewiczych obszarów.

■ W Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju
•

w latach 2009–2010 – projekt „Dobry fachowiec na rynku pracy”. W projekcie wzięło udział 380 uczniów, którzy uczestniczyli w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych, dodatkowych z matematyki, fizyki, geografii, języków: niemieckiego, rosyjskiego i angielskiego, zajęciach dodatkowych z przedmiotów zawodowych (m.in.
elektromechanik), doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz zajęciach pedagogiczno-psychologicznych. Wartość
projektu wynosiła 268 843,92 zł, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego – 236 582,64 zł.

„Wysokie kompetencje – pewna przyszłość zawodowa”

■ W Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju
•

Zajęcia specjalistyczne z elektrotechniki

•

W latach 2010–2011 projekt – „Zainwestuj w swoją wiedzę”. Celem ogólnym projektu było podniesienie jakości
i atrakcyjności procesu kształcenia oraz niwelowanie różnic edukacyjnych i społecznych między młodzieżą
z różnych środowisk. Cele szczegółowe projektu to zagospodarowanie uczniom czasu wolnego zgodnie z ich potrzebami, oczekiwaniami i zainteresowaniami, zapewnienie opieki psychologiczno-pedagogicznej oraz wspomaganie uczniów z trudnościami w nauce. Projektem objęto 576 uczniów. Wartość projektu wynosiła 293 207,00 zł,
z czego dofinansowanie 249 226,52 zł, cross-financing w kosztach ogółem – 20 527,00 zł, wkład własny niepieniężny – 43 980,48 zł, zakup pomocy dydaktycznych 30 943,52 zł, wycieczki – 37 095,00 zł.

Zajęcia dodatkowe z matematyki

od 2012 r. (zakończenie w 2014 r.) projekt – „Wysokie kompetencje – pewna przyszłość zawodowa”.
Projektem objęto 300 uczniów, w tym 285 chłopców i 15 dziewcząt, którzy realizują główny cel projektu: trwałą
wyższą jakość kształcenia zawodowego w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju przez podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i ich atrakcyjności na rynku pracy oraz doposażenie szkoły. Uczniowie uczestniczyli w dodatkowych zajęciach poszerzających umiejętności praktyczne, w dodatkowych zajęciach
rozwijających kompetencje matematyczne oraz w wakacyjnych stażach zawodowych u pracodawców. Wartość
projektu wynosi 1 912 823,96 zł, z czego refundacja z EFS – 1 721 541,56 zł.
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•

W latach 2011–2013 projekt – „Szansa na sukces zawodowy”. W projekcie brało udział 70 uczniów ZSZiO.
Uczestniczyli oni w zajęciach teoretyczno-praktycznych dla zawodu technika żywienia i gospodarstwa domowego,
kucharza małej gastronomi, technika: hotelarstwa, obsługi turystycznej, technologii odzieży, mechanika oraz ślusarza. Odbyły się zajęcia dydaktyczne z języka angielskiego zawodowego dla zawodu technika hotelarstwa i technika obsługi turystycznej. Łączna kwota dofinansowania wyniosła 181 467,91 zł. Całkowity koszt realizacji projektu
wyniósł 201 907,91 zł.

Sprzęt gastronomiczny
•
Agregat spawalniczy zakupiony z projektu – Szansa na sukces zawodowy
•

W latach 2013–2014 projekt – „Wiedza i umiejętności kluczem do sukcesu”. Celem głównym projektu jest podniesienie jakości procesu kształcenia oraz zwiększenie zdolności do zatrudnienia przyszłych absolwentów szkoły.
Jednocześnie realizacja projektu zakłada doposażenie szkoły w nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz ścisłą
współpracę z lokalnymi pracodawcami tak, aby zajęcia edukacyjne prowadzone przez szkołę odpowiadały bieżącym
potrzebom lokalnego rynku pracy i wyposażyły uczniów w niezbędną wiedzę oraz umiejętności wymagane przez
przyszłych pracodawców. Całkowity budżet projektu wyniesie 829 933,00 zł. Koszty przeznaczone na dodatkowe
doposażenie bazy dydaktycznej to 266 233,96 zł.

Obrabiarka numeryczna

W latach 2013–2014 projekt – „Czas na wiedzę”. Projekt ten skierowany jest do uczniów III Liceum
Ogólnokształcącego im. Armii Krajowej w Biłgoraju. Projekt zakłada kompleksowe wsparcie edukacyjne, polegające na organizacji i realizacji dodatkowych zajęć edukacyjnych z przedmiotów maturalnych – matematyki,
języka polskiego i języków obcych. W ramach projektu zostanie doposażona baza dydaktyczna szkoły, poprzez
zakup: 4 zestawów multimedialnych, tablicy interaktywnej, teleskopu maszyny elektrostatycznej oraz sprzętu sportowego. Całkowity koszt projektu to 310 219,40 zł. Kwota przeznaczona na zakup pomocy dydaktycznych –
25 965,80 zł.

Pracownia komputerowa
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■ W Zespole Szkół Ogólnokształcących
w Biłgoraju
•

W 2011 r. projekt – „Wsparcie – Szansa – Sukces”.
W projekcie uczestniczyło 780 uczniów. Uczestniczyli
oni w zajęciach wyrównawczych dla ucz. kl. I z matematyki, fizyki, geografii, chemii i języka angielskiego,
zajęciach wyrównawczych powtórzeniowych z matematyki dla ucz. klas II, zajęcia poszerzające wiedzę dla
ucz. kl. II z matematyki, fizyki, geografii, chemii, języka angielskiego, intensywne zajęcia poszerzające
wiedzę dla ucz. kl. III z matematyki, fizyki, geografii,
chemii, historii, języków: angielskiego, niemieckiego
rosyjskiego, zajęcia hobby, dla ucz. kl. l i II: rekreacyjno-sportowe, koła fotograficzno-filmowego, dziennikarskie, przysposobienia obronnego, informatyczne
i przyrodnicze. W szkole powstał Szkolny Ośrodek
Kariery, odbywały się warsztaty pedagogiczno-psychologiczne, rekreacyjno-edukacyjne oraz rejs „Szkoła
pod żaglami”. Szkoła wzbogaciła się o 2 laptopy, telefaks, tablicę multimedialną, zestaw do optyki, kamerę
cyfrową, aparat fotograficzny, projektor multimedialny, fantom resuscytacyjny, dyktafon, mikroskop Podsumowanie projektu Wsparcie – szansa – sukces.
oraz bramki do piłki ręcznej. Wartość projektu – Mazury 2011
363 759,95 zł, cross-financing ogółem – 36 808,00 zł,
wkład własny – 46 316,53 zł, wartość zakupionych pomocy dydaktycznych – 35 113,98 zł koszt rejsu – 27 212,50
zł, posiłki dla uczniów – 51 450,00 zł.

•

W latach 2011–2013 projekt – COMENIUS – „Uczenie się przez całe życie”. 50 uczniów i 10 nauczycieli nawiązało kontakt i współpracowało ze swoimi rówieśnikami z Turcji, Litwy, Estonii, Niemiec, Włoch i Francji.
Wartość projektu i dofinansowanie wynosiło 94 563,88 zł. Za współpracę polsko-niemiecką szkoła otrzymała
w 2011 r. nominację do wyróżnienia „Dobry sąsiad” nadaną przez polsko-niemiecką Współpracę Młodzieży.
17 czerwca tego roku w obecności prezydentów Polski i Niemiec szkołą otrzymała tę nagrodę za wkład we wzajemne poznanie się młodzieży obydwu krajów.

Goście z krajów partnerskich (Turcji, Litwy, Estonii)
projektu Comenius „Przez sztukę do Europy” podczas
wycieczki do Kazimierza Dolnego (październik 2012)

Występ ZTL Tanew podczas wizyty gości z krajów
partnerskich (Turcji, Litwy, Estonii) w Polsce
(październik 2012)
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Nauczyciele
i uczniowie biorący
udział w wyjeździe do
Estonii w ramach
projektu Comenius
„Przez sztukę do
Europy” (marzec 2012)

Wizyta robocza w Polsce w ramach projektu
,,Uczenie się przez całe życie” – Comenius. Praca grup
projektowych – prezentacje. 8 października 2013 r.

Wizyta robocza w Polsce w ramach projektu „uczenie
się przez całe życie „Comenius”. Wieczór pożegnalny,
nauka poloneza. 10 października 2013 r.

Wizyta robocza w Polsce w ramach projektu ,,Uczenie się przez całe życie”– Comenius. Zwiedzanie Lublina
9 października 2013 r.

■ Projekt – Staże u pracodawców szansą na start zawodowy
dla młodzieży Powiatu Biłgorajskiego

Projekt realizowany jest w latach 2013–2015 w 3 ponadgminazjalnych szkołach Powiatu Biłgorajskiego: Zespole
Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju, Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju oraz Zespole Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących im. Józefa Dechnika w Biłgoraju. Wartość projektu i jego dofinansowanie zgodnie z podpisaną umową wynosi 2 941 175,79 zł. Środki pochodzą z Program Operacyjnego Kapitał Ludzki.
W projekcie uczestniczyć będzie 661 uczniów, którzy odbędą staże u pracodawców na terenie Powiatu Biłgorajskiego.
Przed odbyciem stażu szkoły zostały wyposażone w sprzęt niezbędny do przeszkolenia uczniów.
Realizacja rozpoczynającego się projektu pozwoli na wprowadzenie trwałych i kompleksowych zmian w kształceniu
zawodowym, które podniosą jego jakości kształcenia zawodowego przyczyniając się w ten sposób do podniesienia zdolności zatrudnienia absolwentów szkół. Zakupy dokonywane w ramach projektu umożliwią wyposażenie szkól zawodowych Powiatu Biłgorajskiego w nowoczesny sprzęt który zostanie wykorzystany na stanowiskach pracy podczas realizacji
staży zawodowych u pracodawców, a następnie będzie wykorzystywany przez kolejne roczniki uczniów w nauce umiejętności praktycznych na warsztatach i pracowniach szkolnych.
Staż zawodowy pozwoli uczniom na zdobycie kluczowych umiejętności i kwalifikacji zawodowych, których wymagają lokalni pracodawcy, a nie są one ujęte w programach nauczania. Każdy uczeń po realizacji takiego stażu nabierze pewności siebie, wiary we własne możliwości i umiejętności zawodowe. Pozna również smak pracy na stanowisku zgodnym
z jego zawodem, gdyż staże są pierwszą pracą zawodową uczniów, za które będą otrzymywali wynagrodzenie – nauczy
to ich na pewno wartościowania pracy zawodowej.

PROJEKTY REALIZOWANE Z PROGRAMU „ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ”

W latach 2010–2013 Powiat Biłgorajski uczestniczył w 2 dużych projektach finansowanych z Programu Operacyjnego
„Rozwój Polski Wschodniej”. Były to:
1. Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej,
2. Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej.

Każdy z nich przyczynia się do rozwoju infrastruktury regionalnej i ma kluczowe znaczenie dla rozwoju Powiatu
Biłgorajskiego.

■ TRASY ROWEROWE W POLSCE WSCHODNIEJ

Powiat Biłgorajski bierze udział w projekcie „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej”, którego celem jest wykreowanie markowego produktu turystycznego oraz stworzenie wizerunku makroregionu (województw) Polski Wschodniej, jako
miejsca atrakcyjnego dla turystów zainteresowanych wypoczynkiem aktywnym, zwłaszcza turystyką rowerową. „Trasy
rowerowe w Polsce Wschodniej” to pięć projektów regionalnych, które utworzą spójną trasę rowerową biegnącą przez pięć
województw: lubelskie (ok. 350 km), podkarpackie (ok. 430 km), podlaskie (ok. 590 km), świętokrzyskie (ok. 190 km)
i warmińsko-mazurskie (ok. 420 km). Docelowa długość trasy ma wynosić 1 981,995 km. Będzie ona przeprowadzona
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przez atrakcyjne obszary, m.in. miejsca cenne przyrodniczo, zabytki, ważne węzły komunikacyjne, przesiadkowe.
W projekcie zaplanowano modernizację już istniejących tras rowerowych, budowę nowych, wykorzystanie istniejących
dróg o niewielkim natężeniu ruchu, utworzenie sieci miejsc postojowych i odpowiednie oznakowanie całego szlaku.
Ponadregionalna trasa to nowatorskie przedsięwzięcie w skali kraju. Od głównej trasy odchodzą „odnogi” – to łączniki
i pętle, które prowadzą do miejsc atrakcyjnych turystycznie i węzłów komunikacyjnych. Zaplanowane zostały tam, gdzie
nie było możliwości poprowadzenia trasy głównej: łącznik do PKP Korsze, pętla do Augustowa,
łącznik do Łomży, pętla do Białowieży, łącznik do PKP Rzeszów, łącznik do PKP
Kielce. Rozpoczęcie prac budowlanych na poszczególnych odcinkach trasy rowerowej rozpocznie się w drugiej połowie
2014 r. Trasa nie będzie powstawać w jednym momencie,
z niektórych odcinków będziemy mogli skorzystać już
pod koniec 2014 roku. Całą trasą pojedziemy w roku
2015. Projekt finansowany jest z Programu Operacyjnego
Polski Wschodniej na lata 2007–2013. W Powiecie
Biłgorajskim szlak przebiega przez miejscowość Józefów
i biegnie na południu do granicy z województwem podkarpackim w miejscowości Maziły (gmina Susiec), na
północy zaś przez miejscowości Zwierzyniec, Szczebrzeszyn, Krasnystaw, Chełm, Wolę Uhruską, Włodawę,
Sławatycze i Terespol w miejscowości Gnojno (w gminie Konstantynów) po przekroczeniu rzeki Bug wchodzi w Województwo Podlaskie.
Korzyści z budowy trasy osiągną mieszkańcy, lokalni
przedsiębiorcy oraz turyści. Trasa rowerowa będzie
unikalnym produktem turystycznym, przyciągającym
turystów polskich i zagranicznych. Będzie to znaczący impuls do rozwoju turystyki w pięciu województwach. Zwiększenie ruchu rowerowego i napływ turystów stworzy szanse na
wzrost popytu na usługi w zakresie obsługi ruchu turystycznego – świadczone głównie przez firmy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Dzięki trasie rowerowej zwiększy się
zapotrzebowanie miedzy innymi na usługi gastronomiczne i noclegowe.
Realizacja projektu pobudzi lokalnych przedsiębiorców oraz wpłynie pozytywnie na tworzenie nowych miejsc pracy,
co jest niezwykle istotne dla mieszkańców Polski Wschodniej. Dla Polski Wschodniej rozwój turystyki rowerowej będzie
znaczącym czynnikiem rozwoju lokalnego, z wykorzystaniem istniejącego potencjału, m.in. dużych naturalnych walorów
krajoznawczo-turystycznych i przyrodniczych.

■ SIEĆ SZEROKOPASMOWA POLSKI WSCHODNIEJ

Projekt Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej jest jednym z projektów Programu Operacyjnego „Rozwój Polski Wschodniej”. Celem projektu jest zwiększenie dostępu do internetu instytucji publicznych, przedsiębiorstw i mieszkańców obszarów
peryferyjnych zagrożonych „wykluczeniem cyfrowym”. Realizacja inwestycji przyspieszy tempo rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej w zgodzie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Budowa jednolitej infrastruktury teleinformatycznej
pozwoli na zwiększenie dostępności do mediów elektronicznych, a także podniesie atrakcyjność obszarów dla operatorów
telekomunikacyjnych świadczących usługę tzw. ostatniej mili. Otwarcie niedostępnego dotąd rynku spowoduje wzrost liczby inwestycji związanych z doprowadzeniem infrastruktury do odbiorcy końcowego, co wpłynie na zwiększenie dostępu do
Internetu dla instytucji, przedsiębiorstw i mieszkańców obszarów peryferyjnych zagrożonych „wykluczeniem cyfrowym”.
W ramach projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej powstanie wydajna szkieletowa sieć światłowodowa,
spełniająca wymogi stawiane tzw. sieciom następnej generacji (NGN). Zostaną też przygotowane obiekty (punkty dystrybucyjne), stanowiące punkty styku z operatorami sieci dostępowych. Sieć będzie otwarta na równych zasadach dla
wszystkich przedsiębiorców telekomunikacyjnych chcących oferować usługi szerokopasmowe wszystkim mieszkańcom
regionu, w tym dla tych, którzy w oparciu o tę infrastrukturę będą rozbudowywać własne systemy dostępu szerokopasmowego (wielu obecnych na rynku operatorów wstępnie zadeklarowało już chęć tego rodzaju współpracy przy realizacji
tego projektu). Do końca 2015 r. zostanie zapewniony dostępu do usług szerokopasmowych dla 90% mieszkańców i 100%
instytucji publicznych i przedsiębiorców w województwach warmińsko-mazurskim, lubelskim, podkarpackim, podlaskim
i świętokrzyskim. W Województwie Lubelskim powstanie 2908 km sieci oraz 312 węzłów do dalszej dystrybucji internetu. Sieć szerokopasmowa będzie przebiegała przez 198 jednostek samorządu terytorialnego.
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Dzięki sieci internet ma docierać do 95 proc.
gospodarstw domowych Województwa Lubelskiego.
W ramach projektu, w zakresie praktycznego wykorzystania Internetu oraz technik cyfrowych, przeszkolonych zostanie ponad 2 tysiące osób. Wartość
całego projektu to 385 mln złotych, dofinansowanie
w wysokości 267 mln złotych pochodzi ze środków
Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej
2007–2013. Planowany termin zakończenia budowy
sieci to 31 lipca 2015 r.
Powiat Biłgorajski włączył się w realizacje tego projektu poprzez udostępnienie nieruchomości pod lokalizację węzła szkieletowego, który zapewni przekazanie sygnału Internetu szerokopasmowego do wszystkich
podmiotów z terenu naszego powiatu.
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■ Rynek pracy

Wykorzystanie tych środków w PLN w rozbiciu na lata przedstawia poniższa tabela.

2004

3 742 696,00

2012

W latach 1999–2013 Powiat Biłgorajski corocznie korzystał z krajowych źródeł finansowania zadań z zakresu drogownictwa, edukacji, rynku pracy, ochrony zdrowia oraz opieki społecznej. Były to: rezerwa celowa budżetu państwa, kontrakt wojewódzki, fundusz pracy, fundusz powodziowy i osuwiskowy, program likwidacji miejsc niebezpiecznych,
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Ministerstwo Sportu, Ministerstwo Edukacji Narodowej,
budżety samorządów Powiatu Biłgorajskiego, budżet Lasów Państwowych oraz PFRON.

8 872 628,00

1 446 080,00

2011

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW KRAJOWYCH W LATACH 1999–2013

1999–2003

8,00

2010

Rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Wysokie – Biłgoraj – Sieniawa – Przeworsk – Kańczuga – Dynów – Grabownica Starzeńska na odcinku z Biłgoraja do Wysokiego przeprowadzono w 2 etapach. I etap na odcinku z Biłgoraja do
Frampola za kwotę blisko 60 mln zł wykonano w latach 2010–2011, II etap – odcinek z Frampola do Wysokiego zostanie wykonany w latach 2013–2015. Wartość budowy tego odcinka wynosi około 98 mln zł. Do realizacji zadania przyczyniły się starania władz wojewódzkich z p. Genowefą Tokarską na czele, posłów: Stanisława Żmijana i Janusz Palikota
oraz samorządów Ziemi Biłgorajskiej, w tym Powiatu Biłgorajskiego III i IV kadencji.
Droga ta na całym odcinku z Lublina do Grabownicy Starzeńskiej w województwie podkarpackim zapewnia obsługę
ruchu tranzytowego łącząc przejścia graniczne z Ukrainą i Słowacją. Ze względu na znaczącą eksploatację drogi przez tiry
jej nawierzchnia jest w złym stanie. Zakres inwestycji obejmuje kompleksową rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 835.
Pieniądze na inwestycję pochodzą z Programu Rozwój Polski Wschodniej.

Wartość projektów

5 188 776,00

2008

ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 835
NA ODCINKU BIŁGORAJ – WYSOKIE

Lata

2007

%

14,00
3,00
7,00

12,00

Środki własne
4 383 308,00
442 283,00

1 547 795,00

2 869 399,0

Dofinansowanie
4 489 320,00
1 254 392,00
3 121 402,00
4 875 287,00
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Powiatowy Urząd Pracy oprócz realizacji podstawowych zadań w zakresie łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji lokalnego rynku pracy pozyskiwał również dodatkowe środki Funduszu Pracy na realizację programów rynku pracy.
Środki powyższe pozyskiwane były w odpowiedzi na konkursy ogłaszane przez Pracy Ministerstwo Pracy i Polityki
Społecznej. Programy realizowane były w oparciu o formy aktywizacji określone w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy tj. i skierowane do określonych grup osób bezrobotnych. Głównym celem realizacji programów
była aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych ukierunkowana na pozyskanie i utrzymanie zatrudnienia. Programy
w szczególności kierowane były do młodzieży do 30 roku życia, osób powyżej 50 roku życia, kobiet jak również osób
będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy zgodnie z art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy. W ramach dodatkowo pozyskanych środków w latach 2004–2013 w łącznej kwocie 13 075 387 zł zrealizowano
ogółem 38 programów, w których uczestniczyło 1 558 osób. Najważniejsze z nich to programy: Rzeki, Aktywni, Szansa
na lepsze jutro, Praca dla środowiska, Zainwestuj w siebie, Szybki start, Rzeki II, Kobieta aktywna, Eko-drogi, Rzeki III,
Bądź aktywny, Aktywność 45/50 plus, Aktywność, Przedsiębiorczość, Program 30 Minus, Program 55 Plus, Pomoc dla
gminy, Moja firma, Przedsiębiorczość, Moja firma II, MŁODZI – czas na nas, Program 30 minus, Program art. 49, Aktywizacja zawodowa bezrobotnych zwolnionych z pracy z przyczyn nie dotyczących pracowników, Nowe miejsca pracy, Program aktywizacji osób bezrobotnych do 30 roku życia i z art. 49.

■ Ochrona zdrowia

Najważniejszym zadaniem inwestycyjnym Powiatu Biłgorajskiego w ochronie zdrowia była „Rozbudowa i modernizacja Szpitala Powiatowego w Biłgoraju” przy ul. Dr. Pojaska 5. Jako inwestycja wieloletnia w 1986 r. rozpoczęła się
przygotowaniem całego zaplecza logistycznego pod przyszłe pawilony łóżkowe w postaci: kotłowni, pralni, agregatorowni, stacji trafo, spalarni, sterylizatorni i kuchni. Po opracowaniu w 1999 r. nowej koncepcji rozbudowy Szpitala, która
miała obejmować wykonanie 5-ciu bloków A, B, C, D i E, przystąpiono do realizacji dwóch pierwszych budynków B i D.
W trakcie procesu inwestycyjnego Zarząd Powiatu w Biłgoraju podjął decyzję, aby cały kompleks 5-ciu bloków ograniczyć do wykonania tylko dwóch budynków B i D celem jak najszybszego zakończenia inwestycji i oddania jej do użytku.
Ten zakres rzeczowy był realizowany przez kolejne trzy kadencje Rady Powiatu w Biłgoraju w latach 1999–2007. Samorząd powiatowy na realizację tego zadania pozyskał łącznie kwotę 34 086 740,00 zł. Udziały poszczególnych partnerów w budowie wynosiły: budżet państwa 29 641 740,00 zł, wkład własny powiatu 4 325 00,00 zł, gminy Powiatu
Biłgorajskiego 120 000,00 zł.
Inwestycja zakończyła się wybudowaniem 2 bloków szpitalnych B i D, w których są zlokalizowane oddziały: wewnętrzny, neurologiczny i dziecięcy oraz laboratorium, pracownia serologii, pracownia endoskopowa, przychodnie specjalistyczne, apteka szpitalna oraz izba przyjęć. Inwestycja obejmowała również wykonanie infrastruktury towarzyszącej
tj. parkingów, dróg wewnętrznych, stacji ujęcia wody, ukształtowanie terenu i doprowadzenie mediów oraz kompleksową
informatyzację.
Dzięki środkom z budżetu państwa i przy udziale własnym oprócz realizacji budowy obiektów kubaturowych w 2006 r.
udało się również wyposażyć powstałe obiekty w niezbędny sprzęt. Dzięki tym środkom wyposażono wymienione oddziały
szpitala i pracownie w: tomograf komputerowy, aparat EEG, RTG jezdny, USG z funkcją sonomammografu, respirator,
inkubator, aparaty EKG, defibrylatory, kardiomonitory, inhalatory, pompy infuzyjne, ssaki, lampy bakteriobójcze i zabiegowe, negatoskopy, łóżka szpitalne, stoły i stoliki zabiegowe oraz do badań, sprzęt i urządzenia do rehabilitacji, meble medyczne, urządzenia dla laboratorium. Wykonano ponadto oznakowanie informacyjne sal, pomieszczeń i oddziałów,
zakupiono wyposażenie sanitarno-higieniczne, sprzęt AGD i ppoż., pościel, poduszki i koce do łóżek szpitalnych, dostarczono i zamontowano przesłony przeciwsłoneczne oraz meble socjalne.
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Kontynuując rozbudowę szpitala z wykorzystaniem w środków z Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa
Lubelskiego w I półroczu 2007 r. zrealizowano:
a) budowę łącznika komunikacyjnego między nowymi blokami B i D a oddziałem chirurgii,
b) zakup wyposażenia medycznego tj. sprzętu i aparatury medycznej w tym: stołu operacyjnego, stolików zabiegowych, artroskopu, piły do gipsu, lampy operacyjnej, aparatu do znieczulenia ogólnego, respiratora, videobronchofiberoskopu, videogastroskopu, videokolonoskopu, aparatu holtera itp.
c) zakup karetki transportowej z wyposażeniem,
d) zakup sterylizatora parowego.
e) kompleksową informatyzację w skład której wchodziła:
– rozbudowa infrastruktury sieci komputerowej,
– dostawa sprzętu komputerowego,
– dostawa oprogramowania systemowego i bazodanowego oraz oprogramowania wspierającego pracę szpitala
w części administracyjnej i medycznej wraz z jego zainstalowaniem i wdrożeniem,
– oprogramowanie do radiologii PACS i RIS.

Nowoczesna oczyszczalnia ścieków w Domu Pomocy
Społecznej w Teodorówce

■ Infrastruktura drogowa

Obiekty nowego szpitala w Biłgoraju

■ Opieka społeczna

Pomoc społeczna, jako zadanie własne powiatu realizowana jest przez instytucjonalne formy pomocy, w tym: Dom Pomocy Społecznej dla Osób Dorosłych Niepełnosprawnych Intelektualnie oraz dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej
Intelektualnie w Teodorówce z filią DPS w Teodorówce dla osób psychicznie chorych w Długim Kącie oraz Dom Pomocy
Społecznej dla Kombatantów w Biłgoraju.
Infrastruktura w DPS w Teodorówce w 2008 r. została wzbogacona o zmodernizowaną oczyszczalnię ścieków. Eksploatowana do tego roku mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków KOS-2 nie osiągała parametrów ścieków
oczyszczonych określonych przepisami ustawy o ochronie środowiska. W wyniku realizacji inwestycji została wykonana
nowa oczyszczalnia ścieków, w której proces oczyszczenia ścieków oparty jest o złoże biologiczne BIOCLERE B 280.
Ze „starego” obiektu KOS-2 został wykorzystany jedynie obiekt przepompowni ścieków. W wyniku realizacji inwestycji
osiągnięto efekt ekologiczny w postaci parametrów ścieków oczyszczonych spełniających aktualne normy przepisów
prawa o ochronie środowiska. Wartość zadania wynosiła 589 748,82 zł, z czego roboty budowlane – 580 049,82 zł, a nadzór
inwestorski – 9 699,00 zł. Zadanie było finansowane z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Biłgoraju w wysokości 67 000 zł, budżetu państwa w kwocie 195 000 zł, z pożyczki z WFOŚiGW w Lublinie
w kwocie 134 165 zł, wkład własny powiatu – 184 113,82 zł.
W tym samym 2008 roku filia DPS w Teodorówce, obiekt na ul. Zielonej w Biłgoraju został wyposażony w system
przyzywowy i przeciwpożarowy, a dla podniesienia standardu sanitarnego zakupiono maszyny czyszczące i odkurzacz
czyszczący.
W 2009 r. powiat biłgorajski z rezerwy budżetu państwa za kwotę 70 062,00 zł zakupił do DPS w Teodorówce pralnicowirowkę, wirówkę, szafę chłodniczą, podest świetlno-dźwiękowy, kolumnę wodną, łóżko wodne, wodospad
światłowodowy, materac leczniczy oraz laser biostymulacyjny, a w 2010 r. za kwotę dotacji 120 000,00 zł filia DPS
w Długim Kącie wzbogaciła się o nowy system zabezpieczenia pożarowego.
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Układ transportowy Powiatu Biłgorajskiego tworzą: droga krajowa Nr 74 o długości 10,7 km, obsługująca ruch tranzytowy przez przejście graniczne o znaczeniu międzynarodowym do granicy państwa, drogi wojewódzkie–208 km, drogi
gminne – 356,7 km oraz drogi powiatowe – ok. 597,8 km. Udział dróg powiatowych w ogólnej sieci dróg publicznych powiatu wynosi ponad 50%, co wskazuje na istotną rolę w obsłudze całego wewnątrzregionalnego ruchu drogowego naszego
powiatu. W skład infrastruktury drogowej schodzi też 34 obiekty mostowe oraz ponad 600 przepustów.
Przez teren powiatu przebiegają dwa ważne szlaki komunikacyjne o znaczeniu międzynarodowym: trasa z Wołynia
(Łuck) przez przejście graniczne w Zosinie relacji Hrubieszów – Zamość – Biłgoraj – Krzeszów przez Stalową Wolę do
Kielc i Krakowa oraz międzyregionalnym: droga Nr 835 relacji Lublin – Biłgoraj – Przeworsk – Przemyśl – Medyka –
Ukraina (Lwów).

1. Budowa, przebudowa i remont dróg powiatowych, w tym: budowa ul. Polnej i Narutowicza w Biłgoraju, budowę
drogi nr 48517 Markowicze – Budziarze, remont dróg powiatowych: nr 2907 L Wólka Abramowska – Albinów,
nr 2902 L Gródki – Czernięcin, nr 2907 L Wólka Abramowska – Albinów oraz nr 2906 L Gilów – Teodorówka
w gminie Goraj, stabilizacja zbocza osuwiska wraz z naprawą korpusu drogi powiatowej nr 2909L Albinów – Jędrzejówka, przebudowa skrzyżowania ul. Długiej i ul. Piłsudskiego w Biłgoraju, remont drogi powiatowej Nr 2953L
Babice – Susiec (przepust) w gminie Obsza, przebudowa drogi powiatowej Nr 2936 L Bidaczów Stary – Luchów
Górny, remont drogi Nr 2925 Korytków Duży – Ujście, remont drogi powiatowej Nr 2930 L (ulica Graniczna)
w Biłgoraju, przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 2902 L, nr 2906 L i nr 2910 L łączących drogi wojewódzkie
Nr 835 z drogą krajową nr 74 w gminach Turobin, Frampol i Goraj, remont ciągu dróg powiatowych Nr 2315 L
i Nr 2900 L stanowiących połączenie dróg wojewódzkich Nr 835 i Nr 848, remont drogi powiatowej nr 2930 L Zagumnie – Biłgoraj – Majdan Stary.
2. Modernizacja (odnowa dróg) o łącznej długości 22,605 km.
3. Likwidacja miejsc niebezpiecznych na drodze Nr 2923 L Biłgoraj – Smólsko.
4. Stabilizacja zbocza osuwiska i naprawa korpusu drogi pow. nr 2909 L Albinów – Jędrzejówka w gminie Goraj
wraz z ustawieniem barier, stabilizacja zbocza osuwiska w miejscowości Jędrzejówka.
5. Sygnalizacja świetlną na skrzyżowaniu ul Długiej i ul. Piłsudskiego w Biłgoraju.
6. Budowę chodnika przy dr 2916 L Gromada – Biłgoraj w miejscowości Gromada, gmina Biłgoraj.
7. Remont mostu na drodze powiatowej Nr 2944 L Podsośnina – Tarnogród, remont drogi oraz przepustu na drodze
powiatowej nr 2941 L Biszcza – Tarnogród.
8. Remont przepustu na drodze powiatowej Nr 2955 L w miejscowości Olchowiec.
9. Przebudowa obiektów inżynierskich w ciągach dróg powiatowych wraz z dojazdami.
10. Przebudowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową w ciągu drogi powiat. nr 2926 L Huta Krzeszowska – Biłgoraj w m. Ciosmy.
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Hala sportowa i internat Zespołu Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących
w Biłgoraju po termomodernizacji

„Schetynówka” – remont drogi powiatowej nr 2930 L Zagumnie – Biłgoraj – Majdan Stary

■ Infrastruktura edukacyjna

Ważnym zadaniem samorządu powiatowego jest słała poprawa infrastruktury edukacyjnej. Poza doposażeniem szkół
w nowe pomoce dydaktyczne, główną troską samorządu są remonty i inwestycje w infrastrukturę techniczną. Prowadzą
one w pierwszym rzędzie do zmniejszenia kosztów eksploatacji obiektów oświatowych, a w dłuższej perspektywie podnoszą atrakcyjność oferty edukacyjnej powiatu biłgorajskiego.

2. W Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju w 2001 r. za kwotę 440 tys. zł wymianę kotłowni
węglowej na gazową i za 125 tys. zł modernizację bloku żywieniowego; w 2007 r. za kwotę 412 tys. zł termorenowację obiektu dydaktycznego z halą sportową.

Do kluczowych zadań remontowych w poszczególnych szkołach podległych samorządowi powiatowemu zaliczymy:
1. W Zespole Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących im. Józefa Dechnika w Biłgoraju w 2001 r. za kwotę 563 tys. zł
modernizację kotłowni węglowej na gazową wraz z modernizacją bloku żywieniowego; w 2003 r. za kwotę
303 tys. zł modernizację krytej pływalni; w 2008 r. za kwotę 199 tys. zł wykonanie instalacji solarnej do podgrzewania ciepłej wody basenowej i ciepłej wody użytkowej na krytej pływalni na bazie 36 szt. kolektorów płaskich o powierzchni 102,6 m2 i łącznej mocy cieplnej 66,53 kW oraz za 312 tys. zł termomodernizacja budynku internatu;
w 2009 r. za kwotę 567 tys. zł termomodernizację oraz zmianę konstrukcji i pokrycia dachu budynku internatu;
w 2013 r. za kwotę l 952 860 zł (w tym: wkład własny powiatu 453 830,00 zł, pożyczka 986 430,00 zł oraz dotacja
z NFOŚiGW 512 600,00 zł) termomodernizację budynków: dydaktycznego, hali sportowej i basenu.
Budynek internatu (po lewej) oraz dydaktyczny z halą sportową (po prawej) Zespołu Szkół Zawodowych
i Ogólnokształcących w Biłgoraju po wymianie dachów

Obiekt basenu pływackiego przy Zespole Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Biłgoraju. Termomodernizacja obiektu oraz kolektory słoneczne z instalacją
solarną do podgrzewania ciepłej wody basenowej
i ciepłej wody użytkowej

Wymiana kotłowni węglowej na gazową z modernizacja bloku żywieniowego Zespole Szkół Zawodowych
i Ogólnokształcących w Biłgoraju
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3. W Zespole Szkół Ogólnokształcących w Biłgoraju w 2002 r. za kwotę 179 tys. zł modernizację kuchni i kotłowni
węglowej na gazową; w latach 2005–2006 r. za kwotę 854 tys. zł wymianę okien i ocieplenie budynków „A” i „B”,
w 2007 r. za kwotę 725 tys. zł, wymianę okien i ocieplenie ścian i zmianę pokrycia sali gimnastycznej, w 2009 r.
za kwotę 538 249,72 zł (w tym dotacja Ministra Sportu i Turystyki – 200 tys. zł, Gminy Miasta Biłgoraj –
200 tys. zł, środki własne Powiatu – 209 269,72 zł) budowę wielofunkcyjnego ogólnodostępnego boisko sportowego, również w 2009 r. modernizację boiska do piłki siatkowej, przylegającego do ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego.

Obiekty: dydaktyczny i hala sportowa Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Biłgoraju po termomodernizacji

5. W Zespole Szkół Ekonomicznych w Tarnogrodzie w 2001 r. za kwotę 1 843 tys. zł budowę sali gimnastycznej;
w 2003 r. za kwotę 236 tys. zł modernizację kotłowni i kuchni węglowej na gazową.
6. W Liceum Ogólnokształcącym w Józefowie w 2000 r. za kwotę 146 tys. zł wymianę dachu.
7. W Zespole Szkół Leśnych w Biłgoraju 2001 r. za kwotę 1 240 tys. zł modernizację kotłowni węglowej na gazową
wraz z modernizacją bloku żywieniowego.
8. W Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Turobinie w 2001 r. za kwotę 224 tys. zł modernizację
kotłowni węglowej na olejową i modernizację bloku żywieniowego.
9. W Zespole Szkół Rolniczych w Różańcu, obecnie Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. W. Witosa
w Różańcu w 2000 r. za kwotę 587 tys. zł modernizacja kotłowni węglowej na gazową wraz z modernizacją bloku
żywieniowego oraz zmiana pokrycia dachów.

Modernizacja kotłowni węglowej na
gazową wraz z modernizacją bloku
żywieniowego oraz zmiana pokrycia
dachów w Zespole Szkół Rolniczych
w Różańcu

Wielofunkcyjne boisko w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Biłgoraju
4. W Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju w 2002 r. za kwotę 710 tys. zł modernizację kotłowni
węglowych na wymiennikownię wraz z modernizacją bloku żywieniowego; w 2008 r. za kwotę 567 tys. zł
termomodernizację oraz zmianę konstrukcji i pokrycia dachu budynku internatu i za 219 tys. zł wymianę okien
w budynku dydaktycznym.

■

Wydawnictwa Powiatu

W latach 2010–2013 Starostwo Powiatowe w Biłgoraju z dotacji celowej Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie za łączną kwotę 130 977,00 zł
(dotacja Funduszu 64 782,00 zł) wydało 4 publikacje o bogactwie kulturowym i przyrodniczym powiatu biłgorajskiego. Były to: Formy ochrony przyrody w Powiecie Biłgorajskim
(2010), Skarby Przyrody na szlakach turystycznych Ziemi Biłgorajskiej (2011), Środowisko
przyrodniczo-ekologiczne największych dolin rzek powiatu biłgorajskiego (2012) i Piękno
Puszczy Solskiej i Roztocza – Ziemia Biłgorajska (2013).

Obiekty Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju po wymianie dachów i termomodernizacji
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■ Dotacje z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

PRZENIESIENIE SIEDZIBY MUZEUM ZIEMI BIŁGORAJSKIEJ W BIŁGORAJU

W 2013 i 2014 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z programu „Wyrównywanie różnic między regionami II” za kwotę
634 021,00 zł (dotacja Funduszu 279 915 zł) zostaną wykonane roboty budowlane
oraz zrealizowane dostawy sprzętu na rzecz osób niepełnosprawnych. Są to zakupy:
mikrobusów dla Domu Pomocy Społecznej w Teodorówce i Domu Pomocy
Społecznej dla Kombatantów Biłgoraju, autobusu dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Biszczy i schodołazu dla Zespołu Szkolno-Rewalidacyjnego w Biłgoraju.
Fundusz sfinansował też w części dostosowanie dla niepełnosprawnych uczniów
pomieszczeń w Samorządowym Zespole Szkół w Józefowie.

Muzeum Ziemi Biłgorajskiej w Biłgoraju w grudniu 2013 r. zostało przeniesione do nowej siedziby (z Placu Wolności 16)
do budynku przy ul. Kościuszki 87 (dawniej budynek administracyjny Starostwa Powiatowego Biłgoraju). Budynek ten
został zaadoptowany na potrzeby Muzeum poprzez wykonanie kapitalnego remontu z elementami umożliwiającymi korzystanie przez osoby niepełnosprawne. W dawnej siedzibie Muzeum posiadało jedną salę ekspozycyjną (podzieloną na
trzy) oraz dwa małe pomieszczenia biurowe. W nowej powstało 6 sal ekspozycyjnych o łącznej powierzchni 241,06 m2,
wygospodarowano ponadto pomieszczenia na: 3 pracownie, księgozbiór, archiwum, 2 magazyny, sekretariat oraz gabinet
dyrektora. Powierzchnia użytkowa nowej siedziby muzeum to 537,30 m2, a koszt adaptacji wynosił 500 tys. zł.

■ Remont obiektów Zagrody Sitarskiej w Biłgoraju

Zagroda Sitarska to kompleks obiektów drewnianych zlokalizowanych w centrum Biłgoraja, które udało się uchronić przed rozbiórką, jako najlepiej zachowany
zespół budynków reprezentujących tradycyjną zabudowę mieszczańską XIX wiecznego Biłgoraja. W Zagrodzie prezentowane są tradycyjne rzemiosła regionu biłgorajskiego: bednarstwo, kołodziejstwo, wyrób gontów, garncarstwo i olejarstwo.
Oprócz ww. na ekspozycji znajdują się urządzenia służące do prac gospodarskich,
przechowywania żywności, sprzęty domowe, meble oraz środki transportu.
Obiekt Zagrody Sitarskiej stanowi stały element architektoniczny wielu przedsięwzięć kulturalnych, takich jak: prezentacja rzemiosła ludowego, spektakle teatralne, pokazy obrzędowe, duże widowiska plenerowe związane z sitarską tradycją (z wielotysięczną widownią). Obiekty Zagrody wykorzystywane są do produkcji programów TV, programów
dokumentalnych i fabularyzowanych filmów historycznych.
Zespół drewnianych zabudowań tworzących Zagrodę Sitarską składa się z: domu mieszkalnego zbudowanego w 1810
roku o konstrukcji węgłowej, z dachem czterospadowym krytym gontem z gankiem od frontu, wspartym na czterech
słupach, budynków gospodarczych, drewutni, spichlerza dwukomorowego, wozowni – wiaty, budynku inwentarskiego,
z pomieszczeniami dla cieląt, koni, krów i trzody, ogrodzenia.
Remont w obiektach Zagrody Sitarskiej w części sfinansowany z dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
w 2012 r. to wykonanie podmurówki, usunięcie z wymianą uszkodzonych podwalin, izolacja pozioma murów, wykonanie instalacji alarmowej ppoż, a z robót konserwatorskich: impregnacja środkami grzybobójczymi i przeciw robakom elementów drewnianych.
Pracami objęto następujące obiekty Zagrody: drewutnię, budynek inwentarski, ogrodzenie trwałe, budynek mieszkalny oraz inwentarski, spichlerz, wozownię i drewutnię
Wartość zadania wynosiła 99 668,83 zł, z czego dotacja celowa MKiDN – 49 057,00 zł, wkład własny powiatu –
50 611,83 zł.

Budynek inwentarski Zagrody Sitarskiej w trakcie prac konserwatorskich

Nowa siedziba Muzeum Ziemi Biłgorajskiej w Biłgoraju przy ul. Kościuszki 87
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NOWA SIEDZIBA STAROSTWA POWIATOWEGO W BIŁGORAJU

Zadanie inwestycyjne polegające na rozbudowie i nadbudowie budynku byłego szpitala z przeznaczeniem obiektu na
pomieszczenia administracyjne Starostwa Powiatowego w Biłgoraju rozpoczęte zostało w maju 2008 r. Prace budowlane
poprzedzone były sporządzeniem w 2007 r. dokumentacji projektowej, której autorem była Architektoniczna Pracownia
Projektowa mgr inż. arch. Maria Gmyz z Zamościa. Roboty budowlane prowadzone były w dwóch etapach czasowych.

Łącznie z budynkiem głównym zrealizowana została infrastruktura zewnętrzna w postaci trawników, zieleńców,
oświetlenia i ogrodzenia terenu oraz miejsc parkingowych na ponad 70 samochodów. Ponadto wybudowany został nowy
budynek garażowy, parterowy z czterema pomieszczeniami garażowymi na samochody o łącznej powierzchni użytkowej:
111,20 m2 i kubaturze 333,75 m3.
Całkowity koszt inwestycji, łącznie od początku jej realizacji wraz z dostawą i montażem wyposażenia meblowego
i sprzętowego wyniósł 7 819 789,03 zł
Do budynku prowadzą dwa wejścia główne: jedno od strony ul. Kościuszki i drugie od strony ul. Sikorskiego oraz dwa
oddzielne wejścia gospodarcze od strony placu wewnętrznego.
Komunikacja wewnętrzna rozwiązana jest poprzez szerokie korytarze i duże halle bez barier architektonicznych.
Na każdym piętrze znajdują się sanitariaty wydzielone, oddzielnie dla kobiet i mężczyzn oraz dla osób niepełnosprawnych.
W części podpiwniczonej budynku znajdują się pomieszczenia archiwalne, gospodarcze i techniczne.
Na parterze budynku zlokalizowane są pomieszczenia biurowe dwóch wydziałów: Wydziału Komunikacji i Drogownictwa oraz Wydziału Architektury i Budownictwa, a także Biuro Obsługi i Informacji, Kasa, Zespół Audytu Wewnętrznego i Kontroli Wewnętrznej oraz Wieloosobowe Stanowisko ds. PFRON.
Na I piętrze budynku znajdują się pomieszczenia biurowe: Starosty, Wicestarosty, Etatowego Członka Zarządu, Sekretarza, Sekretariatu, Przewodniczącego Rady Powiatu, Biura Rady Powiatu, Powiatowego Rzecznika Konsumentów,
Rzecznika Prasowego, Zespołu Radców Prawnych oraz pomieszczenia biurowe Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich, a także duża i mała Sala Konferencyjna.
Natomiast na II piętrze zlokalizowane zostały pomieszczenia biurowe trzech wydziałów: Wydziału Finansowego,
Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa oraz Wydziału Edukacji, Promocji, Zdrowia, Kultury, Sportu
i Turystyki, a także pomieszczenie Wydziału Funduszy Strukturalnych, Rozwoju Powiatu i Inwestycji.
W budynku Starostwa przy ul. Kościuszki 87 powierzchnia pomieszczeń biurowych zajmowanych dotychczas wynosiła 691,68 m2, obecnie jest to 1168,20 m2. Powierzchnia pomieszczeń archiwum w nowym obiekcie to 128,75 m2, powierzchnia komunikacyjna (korytarze, halle, klatki schodowe) – 943,81 m2 a powierzchnia pozostałych pomieszczeń,
tj. sanitariaty, pomieszczenia gospodarcze, socjalne i techniczne – 224,40 m2.

Od maja 2008 r. do września 2009 r. realizowany był stan surowy zamknięty budynku głównego oraz budynek garażowy,
których wykonawcą była firma „ATOS” Sp. z o.o. Po przeszło półtorarocznej przerwie w realizacji inwestycji w kwietniu 2011 r. wyłoniony został w drodze przetargu wykonawca drugiego etapu prac tj. Przedsiębiorstwo Budowlano – Montażowe „FLISBUD”, które zrealizowało stan wykończeniowy obiektu z wszystkimi potrzebnymi instalacjami oraz
z infrastrukturą zewnętrzną. Zakończenie robót budowlanych, a tym samym całej inwestycji nastąpiło 29 czerwca 2012 r.
Ze starego budynku oddziału wewnętrznego szpitala, po gruntownej nadbudowie i rozbudowie powstał trzykondygnacyjny obiekt, częściowo podpiwniczony, o przestrzennych holach i korytarzach oraz dużych pomieszczeniach biurowych.
Pokryty jest dachem dwuspadowym o kącie nachylenia głównych połaci 36% i 39%. W budynku znajdują się dwie klatki
schodowe oraz winda osobowa, dzięki której osoby poruszające się na wózkach mają zapewnioną pełną komunikację
między kondygnacyjną.
Budynek podłączony jest do kanalizacji sanitarnej zewnętrznej, woda doprowadzona jest z sieci miejskiej, a ciepło do
ogrzewania obiektu zapewnione jest z Zakładu Energetyki Cieplnej poprzez własną wymiennikownię co. zlokalizowaną
w piwnicy. W budynku znajduje się instalacja wodno-kanalizacyjna, instalacja centralnego ogrzewania, instalacja elektryczna, telefoniczna, komputerowa, alarmowa, p-poż. i monitoringu wizualnego oraz częściowo instalacja wentylacyjnoklimatyzacyjna.
Powierzchnia zabudowy obiektu
Powierzchnia użytkowa
Kubatura

–
877,30 m2
– 2129,00 m2
– 13 036,70 m3
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ZESPÓŁ SZKOLNOEREWALIDACYJNY W NOWEJ SIEDZIBIE

Zespół Szkolno-Rewalidacyjny mający dotychczasową siedzibę przy Domu Pomocy Społecznej w Teodorówce jesienią
2011 r. otrzymał nową siedzibę. Kosztem około 57 tys. zł zaadoptowano na potrzeby szkoły pomieszczenia na parterze
budynku Medycznego Studium Zawodowego w Biłgoraju przy ul. Kościuszki 127. Oprócz dostosowania obiektów dla
niepełnosprawnych uczniów remontowi poddano pomieszczenia dydaktyczne, administracyjne i łazienki.
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Miasto Biłgoraj

Urząd Miasta Biłgoraj, Plac Wolności 16,
23-400 Biłgoraj,
Telefon: 84 686 96 00, Faks: 84 686 96 65,
email: sekretariat@)bilgoraj.pl; www.bilgoraj.pl

w południowej części wojewódz-

Burmistrz – Janusz Rosłan
Sekretarz – Bogdan Kowalik
Skarbnik – Roman Żuk
Przewodniczący Rady – Marian Klecha

Wyżyny Lubelskiej, Roztocza

Historia

Powiat Biłgorajski położony jest
twa lubelskiego, na pograniczu
i Kotliny Sandomierskiej.

Przywilej lokacyjny Biłgoraj otrzymał w 1578 r. Znajdował się wówczas na ważnym szlaku handlowym z Przemyśla
do Lublina. Biłgoraj znany jest również jako Miasto Sitarzy. Pierwsi sitarze, którzy przywędrowali do Biłgoraja na początku
XVII w. wytworzyli własną kulturę, przejawiającą się w budownictwie mieszkalnym, stroju i obyczajach, o czym świadczy po dziś dzień Zagroda Sitarska i dom biłgorajskich sitarzy z 1810 r., stanowiące jedną z atrakcji turystycznych miasta.
W mieście znajduje się również wiele zabytków sakralnych i pomników, świadczących o bogatej historii miasta oraz jego
wielokulturowości. W czasie obchodów 400-lecia nadania praw miejskich, Biłgoraj został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
Miasto Biłgoraj położone jest na Równinie Biłgorajskiej, w południowej części województwa lubelskiego, nad rzekami
Biała i Czarna Łada. Miasto liczy ponad 27 tys. mieszkańców i zajmuje powierzchnię 2110 ha. Przez miasto przebiegają
dwie drogi wojewódzkie – nr 835 Lublin – Przeworsk oraz 858 Zarzecze – Szczebrzeszyn. Na obrzeżach miasta przebiega
linia kolejowa z torem normalnym oraz szerokim (LHS).
W mieście Biłgoraj funkcjonuje ok. 20 stowarzyszeń sportowych. Główna działalność sportowo-rekreacyjna koncentruje się w obiektach Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz na boiskach szkolnych. Najstarszą historię (ponad sześćdziesięcioletnią) posiada klub Łada, który obecnie prowadzi drużyny piłki nożnej. Klub sportowy LKS Znicz wychował wielu
medalistów na arenie krajowej i międzynarodowej w lekkiej atletyce oraz podnoszeniu ciężarów. Drużyna sztangistów występuje obecnie w II lidze, natomiast również w II lidze reprezentują Biłgoraj szczypiorniści z Międzyszkolnego Klubu
Sportowego.
Bogate życie kulturalne miasta przejawia się w organizacji m.in. takich imprez o charakterze ogólnopolskim jak Biłgorajskie Spotkania z Poezją Śpiewaną i Piosenką Autorską czy Ogólnopolski Festiwal Piosenki Religijnej „Soli Deo”. Imprezą cykliczną przyciągająca rzesze ludzi jest widowisko plenerowe „Żałosne – Radosne”, przedstawiające tradycje
biłgorajskich sitarzy. Przy Młodzieżowym Domu Kultury działa Zespół Pieśni i Tańca „Tanew”, który odniósł już wiele
sukcesów również za granicą, a przy BCK Grupa Folklorystyczna „Pokolenia” składająca się z osób dorosłych. Biłgoraj
współpracuje z pięcioma miastami partnerskimi: Crailsheim (Niemcy), Bilina (Czechy), Nowowołyńsk (Ukraina), Kelme
(Litwa), Stropkov (Słowacja) i Afula (Izrael).
Na terenie miasta funkcjonuje m.in. Wioska Dziecięca SOS – pierwsza z czterech w Polsce, Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej, Kolegium Licencjackie UMCS w Lublinie oraz Kolegium
Pracowników Służb Społecznych. Dzięki wspólnym wysiłkom władz samorządowych i mieszkańców, Biłgoraj
jest pięknym, spokojnym miastem, w którym został stworzony „dobry klimat” do pracy, nauki oraz spędzenia
wolnego czasu.

Powiat Biłgorajski zajmuję ob-

szar 1678 km2 i liczy około 104 tys.
Mieszkańców. W jego skład

wchodzą: miasto Biłgoraj, trzy

gminy miejsko-wiejskie (Frampol, Józefów, Tarnogród),

10 gmin wiejskich (Biłgoraj,

Aleksandrów, Biszcza, Goraj,

Księżpol, Łukowa, Obsza, Potok
Górny, Tereszpol i Turobin).

Turystyka

Biłgoraj leży w pobliżu wielkich kompleksów leśnych
Roztoczańskiego Parku Narodowego oraz Krasnobrodzkiego i Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego oraz
Krajobrazowego Parku Lasów Janowskich. W bliskim
sąsiedztwie Biłgoraja rozciąga się Puszcza Solska o powierzchni 124 tys. ha z przewagą borów sosnowych oraz
dużymi obszarami wysokich i przejściowych torfowisk
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wraz z borami bagiennymi. Runo Puszczy Solskiej obfituje w jagody, borówki czarne, żurawiny oraz grzyby. Na terenie
Puszczy żyją m.in. głuszce, cietrzewie, żurawie, bociany czarne, daniele. W celu ochrony najcenniejszego obszaru
Puszczy utworzony został rezerwat torfowiskowy Obary.
Gospodarka

W mieście i najbliższej okolicy działa kilka dużych, nowoczesnych firm: Black Red White S.A., POL-SKONE Sp. z o.o.,
Model Opakowania Sp. z o.o., Ambra S.A., które dają zatrudnienie większości mieszkańcom. Firmy te są czołowymi
producentami na polskim rynku i eksporterami takich wyrobów jak: meble, drzwi i okna, wina musujące, opakowania
czy wyroby dziewiarskie.

Na terenie miasta funkcjonuje m.in. Wioska Dziecięca SOS – pierwsza z czterech w Polsce, Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej, Kolegium Licencjackie UMCS w Lublinie oraz Kolegium
Pracowników Służb Społecznych. Dzięki wspólnym wysiłkom władz samorządowych i mieszkańców, Biłgoraj jest pięknym, spokojnym miastem, w którym został stworzony „dobry klimat” do pracy, nauki oraz spędzenia wolnego czasu.
Zabytki

– kościół filialny (obecnie parafialny) rzymskokatolicki p.w. św. Jerzego (d. cerkiew unicka), wraz z zabytkowymi
ruchomościami, cmentarz kościelny, drzewostan (oraz znajdujące się na zewnętrz kościoła płyty nagrobne),
– park (pałacowy) Rożnówka,
– drewniany spichlerz, z najbliższym otoczeniem w dawnym zespole młyńskim przy ul. Czerwonego Krzyża 29,
– najstarsza cześć cmentarza parafialnego rzymskokatolickiego wraz z bramą i fragmentem murowanego ogrodzenia oraz nagrobkami i mogiłami pochodzącymi sprzed 1945 r.
– nieczynny cmentarz żydowski,
– drewniany budynek wraz z otoczeniem przy ul. Kościuszki 28,
– zespół drewnianych zabudowań tworzący zagrodę gospodarczą: dom mieszkalny, budynki gospodarcze w podwórzu (zadaszenie, szopa, spichlerz, stajnia), stodoła, bramka z furtką i zadaszeniem – Zagroda Sitarska,
– cmentarz zamknięty (stary) wraz z drzewostanem, kamiennymi nagrobkami. murowaną brama wjazdową, resztkami
ogrodzenia z najbliższym otoczeniem cmentarza,
– cmentarz grzebalny wraz z drzewostanem, dwiema bramami, nagrobkami,
– kościół parafialny, rzymskokatolicki p.w. Wniebowzięcia NMP wraz z wyposażeniem w zabytki ruchome oraz
dwie figury stojące w ogrodzeniu cmentarza kościelnego, drzewostan w granicach ogrodzenia cmentarza kościelnego,
– dawny klasztor franciszkanów, ogrodzenie ze schodami i bramką, otaczający je drzewostan,
– kaplica p.w. św. Marii Magdaleny z wyposażeniem wnętrza i otaczającym ją drzewostanem (ul. Tarnogrodzka),
– dzwonnica – brama. poza terenem cmentarza kościelnego, przy drodze do Tarnogrodu,
– kościół parafialny rzymskokatolicki p.w. św. Marii Magdaleny wraz z wyposażeniem wnętrza, drzewostanem
w granicach ogrodzenia kościelnego.

Gmina Aleksandrów

Urząd Gminy w Aleksandrowie,
Aleksandrów Drugi 380,
23-408 Aleksandrów,
Telefon: 84 687 50 02, Faks: 84 687 53 21
email: sekretariat@ealeksandrow.pl;
www.ealeksandrow.pl
Wójt – Józef Henryk Biały
Sekretarz – Barbara Krystyna Wiśniewska
Skarbnik – Danuta Mruk
Przewodniczący Rady – Jabłoński Janusz
Historia

Miejscowość została założona w roku 1791,
przez Andrzeja Zamoyskiego, który nadał jej nazwę na cześć swojego najstarszego syna Aleksandra. Powstała na obszarze lasu Tychec, należącego wówczas do wsi Łukowa na terenie dóbr Ordynacji Zamojskiej. W Aleksandrowie na początku
XIX w. istniały: potażnia (do wyrobu popiołu drzewnego, którego używano go do czyszczenia wełny, bielenia tkanin, do
wyrobu szkła, mydła, farb i prochu strzelniczego), gontarnia, cegielnia oraz huta żelaza. Informacje na temat historii Aleksandrowa znajdują się w książce napisanej przez ks. Leszka Oberdę – proboszcza parafii Aleksandrów, pt. „Aleksandrów
w latach 1791–1939”. Książka w wersji elektronicznej jest dostępna na stronie www.ealeksandrow.pl w zakładce „publikacje”.
Gmina Aleksandrów położona jest na Równinie Biłgorajskiej będącej częścią Kotliny Sandomierskiej. Gmina zajmuje powierzchnię 5.426 ha w czym 17,5 ha zajmują lasy (tj. 32,3% ogólnej powierzchni gminy) i liczy 3.293 mieszkańców. W skład gminy wchodzą wsie: Margole, Aleksandrów oraz części wsi Aleksandrów: Aleksandrów Pierwszy,
Aleksandrów Drugi (w którym mieści się siedziba gminy), Aleksandrów Trzeci, Aleksandrów Czwarty. W granicach
gminy położone są również kolonie: Podlas, Sigła, Trzepietniak, Bukowiec oraz jedna osada – Dąbrowa.
Gospodarka

Reaktywowanie działalności Gminy Aleksandrów nastąpiło z początkiem 1992 roku i od tej daty rozpoczął się jej dynamiczny rozwój. Praca w poczuciu realizacji wspólnego celu jakim jest dobro gminy i jej rozwój, zgodna współpraca,
pomiędzy radnymi kolejnych kadencji oraz Wójtem gminy, którym od 1992 r. jest Józef Henryk Biały) doprowadzili do
realizacji wielu inwestycji, wśród których były:
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
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kompleksowa telefonizacja, wodociąg z nowoczesną hydrofornią,
kanalizacja sanitarna,
w całej gminie modernizacja linii energetycznej – polegającej na likwidacji linii napowietrznej i wykonaniu oświetlenia ulicznego),
budowa zbiornika wodnego małej retencji (o pow. 6 ha)
rozbudowa budynku Gimnazjum,
rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej,
rozbudowa budynku wielofunkcyjnego w którym mieści się: Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
Poczta Polska, filia Banku Spółdzielczego, apteka, sala widowiskowa, siłownia, kawiarenka internetowa, sala narad,
pomieszczenia dla organizacji i stowarzyszeń,
budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum,
budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej,
budowa kompleksu boisk sportowych „Orlik” przy Gimnazjum,
budowa kompleksu boisk sportowych „Orlik” przy Szkole Podstawowej,
budowa i remont chodnika (wzdłuż całej miejscowości)
budowa amfiteatru w osadzie Dąbrowa
budowa przedszkola (ul. Wesoła i ul. Klonowa)
zmodernizowano także spore ilości dróg gminnych, wykonano przepusty, rowy odwadniające, na kilku ułożono nawierzchnię bitumiczną.
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Turystyka

Gmina Aleksandrów objęta jest w całości programem „ Natura 2000” i w całości znajduje się Obszarze Specjalnej
Ochrony Ptaków (OSO). W jej granicach znajdują się Specjalne Obszary Ochrony Siedlisk. Występuje tu 135 gatunków
lęgowych ptaków w tym 13 gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi (PCK). Do ciekawostek zaliczyć należą występujące
tu nieliczne w Polsce stanowiska lęgowe gadożera a także głuszca, orlika krzykliwego, puchacza, bielika, cietrzewia. Obszar ten zasiedla co najmniej 1% populacji krajowej ptaków wśród których są m.in.: bocian czarny, trzmielojad, lelek,
żuraw, derkacz, zimorodek.
Na terenie gminy Aleksandrów system obszarów chronionych tworzą:
• 1 park krajobrazowy (północno-wschodnia część gminy Aleksandrów obejmuje fragment Parku Krajobrazowego
Puszczy Solskiej,
• 3 obszary Natura 2000 –Obszary specjalnej Ochrony (OSO), oraz 2 Specjalne Obszary Ochrony (SOO): Uroczyska
Puszczy Solskiej i Dolina Dolnej Tanwi,

Obszary ochrony zbiornika śródlądowego: Dolina Kopalna Biłgoraj Lubaczów,
• 3 projektowane Obszary Chronionego Krajobrazu (OCK): OCK Dolina Dolnej Tanwi, Środkoworoztoczański
OCK, Biłgorajski OCK,
• 2 projektowane rezerwaty: Międzynarodowy Rezerwat Biosfery Roztocze i Puszcza Solska oraz rezerwat
„Łodyżki”.

Przez gminę Aleksandrów przebiega Szlak walk partyzanckich – czarny, który prowadzi z Tomaszowa Lubelskiego do
Bidaczowa Starego. Na terenie gminy Aleksandrów szlak przebiega przez Kol. Sigła (cmentarz żołnierzy września 1939 r.,
zbiornik wodny retencyjno-rekreacyjny na rz. Szum). Następnie prowadzi do Górecka Kościelnego (gm. Józefów) na trasie: barokowy drewniany kościół pw. św. Stanisława, aleja pomnikowych dębów, kapliczka „na wodzie”) aby „powrócić” do
gminy Aleksandrów, gdzie prowadzi przez uroczysko Sokoliska (szpital polowy AK i szkoła podoficerska AK) – wieś
Margole – Aleksandrów w kierunku na Stary Lipowiec.
Warto zobaczyć

– Cmentarz wojenny w Kol. Sigła; w roku 1945 powstał tu cmentarz wojenny na który przeniesiono ekshumowane
ciała żołnierzy WP z 1939 r., oraz partyzantów poległych w czasie II wojny światowej w okolicy Aleksandrowa,
a w 1968 r. odsłonięto pomnik z napisem „Poległym w walkach z hitleryzmem w latach 1939–1944”; w roku
2005 wykonano symboliczną mogiłę pochowanych na cmentarzu partyzantów na której umieszczono napis
„Żołnierze i partyzanci uczestnicy bitwy Sturmwind II” oraz zamontowano na pomniku głównym tablicę pamiątkową z napisem „Na cześć poległym w bitwie przeciw niemieckiej akcji Sturmwind II w czerwcu 1944 r.
żołnierzom Al, AK, BCH i partyzantów z Europy wschodniej”; przy cmentarzu znajdują się tablice z nazwiskami
poległych żołnierzy i partyzantów; corocznie, pod koniec września odbywa się tutaj uroczystość patriotyczna
o zasięgu regionalnym pn. „Rocznica walk wrześniowych pod Aleksandrowem”.

– Amfiteatr w Dąbrowie; „Dąbrową”
nazywano zamieszkałą osadę, która istniała na przełomie XIX i XX
wieku; obecnie jest to niezamieszkana, piękna, leśna polana z przepływającą opodal rzeką Szum
położona w bezpośrednim sąsiedztwie sześciohektarowego zbiornika
wodnego małej retencji; wybudowanie w Dąbrowie amfiteatru (oddany do użytku w 2011 roku)
oraz postawienie namiotu o powierzchni 480 m2 stwarza doskonałe warunki do organizacji dużych
imprez plenerowych oraz wypoczynku dla osób indywidualnych
oraz zorganizowanych grup.

– Zbiornik wodny małej retencji; zbiornik wodny retencyjno-rekreacyjny na rzece Szum ma powierzchnię 6 ha i długość
1 km (od drogi wojewódzkiej nr 853 do polany w Dąbrowie); jego położenie stwarza doskonałe warunki dla turystów
i miłośników bezpośredniego kontaktu z przyrodą; jest to miejsce szczególnie atrakcyjne dla wędkarzy bowiem zbiornik, który jest łowiskiem urządzonym na rzece Szum (zaliczona do rzek górskich) obfituje w następujące gatunki ryb:
karp, płoć, karaś, okoń, szczupak, lin oraz pstrąg potokowy); w bezpośrednim sąsiedztwie zbiornika znajdują się Specjalne Obszary Ochrony Siedlisk, a cały obszar gminy Aleksandrów znajduje się Obszarze Specjalnej Ochrony Ptaków
(OSO) więc teren ten jest doskonałym miejscem do prowadzenia badań czy obserwacji rzadkich gatunków ptaków, m.in.:
gadożera, głuszca, orlika krzykliwego, puchacza, bielika, cietrzewia; unikalne walory przyrodnicze oraz niepowtarzalne
piękno krajobrazu stanowić mogą przysłowiowy raj dla miłośników fotografii przyrodniczej czy plastyków.
– Drewniany młyn wodny na rzece Szum; historia tego obiektu sięga pierwszej połowy ubiegłego stulecia, kiedy to
jego właścicielami była rodzina Wysockich; w okresie międzywojennym spalony i odbudowany; młyn był napędzany przez strumień wodny obracający wielkie drewniane koło młyńskie (obecnie napędzany jest turbiną); znajduje się on w Kol. Sigła przy drodze wojewódzkiej 853 na posesji Henryka Ostasza; obecnie młyn jest sprawny lecz
nieużywany. Stanowi niewątpliwą atrakcję turystyczną Gminy Aleksandrów.

–
–
–
–
–
–
–
–
–
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Kapliczka domek. przy drodze do Józefowa, drewniana (1899 r.),
Figura Św. Stanisława, murowana (XVIII),
Dom nr 10, drewniany, uż. Gontarz (I ćw. XX w.)
Dom nr 367 drewniany, uż. Józef Saweczka (1900r.)
Cmentarz grzebalny, czynny, 1,3 ha (XIX w.)
Sigła – kapliczka domkowa drewniana – Św. Trójca (XIX – XX w.)
Sigła – kapliczka słupowa, drewniana (XIX – XX w.)
Sigła – młyn wodny (k. XIX w.)
Sigła – Cmentarz wojskowy, nieczynny (1939r.)
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Gospodarka

Gmina Biłgoraj

Gmina Biłgoraj jest motorem rozwoju całego regionu. Przy wykorzystaniu środków zewnętrznych modernizowane są
budynki remiz oraz świetlic wiejskich, budowane są kolorowe place zabaw, stale rozbudowywana jest sieć wodociągowa
i kanalizacyjna, opracowywane są nowe, atrakcyjne plany zagospodarowania przestrzennego stwarzające dogodne warunki
dla budownictwa mieszkalnego oraz rozwoju przedsiębiorczości, a tutejsi mieszkańcy mogą się cieszyć kolektorami
słonecznymi zamontowanymi na dachach domów, odnowionymi parkami, miejscami użyteczności publicznej, nowymi drogami, chodnikami oraz estetycznym wyglądem swoich miejscowości.

Urząd Gminy Biłgoraj, ul. Tadeusza Kościuszki 88,
23-400 Biłgoraj, Telefon: 84 688 28 30; Faks: 84 686 35 84,
email: sekretariat@gminabilgoraj.pl; www.gminabilgoraj.pl
Wójt – Wiesław Marian Różyński
Sekretarz – Teresa Różańska
Skarbnik – Małgorzata Kozłowska
Przewodniczący Rady – Wiesław Jerzy Grabias

Turystyka

Historia

Gmina Biłgoraj leży w południowo-zachodniej części województwa lubelskiego, rozciąga się na powierzchni ok. 260 km2
i swoim obszarem otacza miasto powiatowe Biłgoraj. W 40 miejscowościach mieszka ponad 13 tys. mieszkańców, jest tu 14 szkół
i 17 jednostek OSP. W gminie funkcjonują także 3 świetlice opiekuńczo-wychowawcze i 1 świetlica socjoterapeutyczna.
Jest tu dobrze rozwinięta sieć dróg, w skład której wchodzi 792 km dróg gminnych, 102 km powiatowych i 33 km wojewódzkich. Działa tu wiele firm i przedsiębiorstw oferujących swoje produkty oraz usługi w szczególności z obszaru przemysłu drzewnego, przetwórczego i spożywczego.
Gmina Biłgoraj położona jest na terenie Równiny Puszczańskiej zwanej też Biłgorajską, rozciąga się w południowo-wschodnim pasie obszarów chronionych Lubelszczyzny i leży pomiędzy Parkiem Krajobrazowym „Lasy Janowskie”,
a Szczebrzeszyńskim Parkiem Krajobrazowym i Puszczą Solską. Teren Gminy Biłgoraj w ok. 60% zajmują lasy. Krajobrazy lesisto-łąkowe urozmaicają wały wydmowe oraz malownicze doliny rzek Czarnej i Białej Łady, rzeki Stok, Bukowej, Ratwicy, Osy oraz Braszczki.
Najcenniejsze fragmenty Puszczy Solskiej zostały objęte Obszarem NATURA 2000, a z uwagi na unikalne zasoby
fauny i flory został utworzony rezerwat przyrody ,,Obary”. Można w nim zobaczyć rzadkie gatunki roślin jak turzycę
bagienną, gnidosza królewskiego, bagnicę torfową czy rosiczkę. Przy odrobinie szczęścia można spotkać także głuszca,
cietrzewia, żurawia czy bociana czarnego.
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Na terenie Gminy Biłgoraj jest ponad 200 km szlaków rowerowych i pieszych wiodących śladami atrakcji przyrodniczych, wydarzeń historycznych oraz pamiątek kulturowych. Na trasie szlaków można zobaczyć liczne miejsca pamięci oraz
mogiły świadczące o stoczonych tu walkach zbrojnych i partyzanckich. Należy do nich cmentarz wojenny w Soli, na którym pochowani są żołnierze polegli w dniach 14–17 IX 1939 r. w bitwie pod Banachami i Solą. Zwiedzając gminę nie zabraknie pomników przyrody, malowniczych krajobrazów z elementami drewnianej zabudowy wiosek, płotami
dranicowymi i licznymi krzyżami oraz kapliczkami, wśród których można wymienić kaplicę domkową w Nadrzeczu, której wnętrze zdobią obrazy autorstwa Jerzego Dudy – Gracza. Teren Gminy Biłgoraj stanowi również doskonałą bazę wypadową umożliwiającą poznanie południowo-wschodniej części Polski z Roztoczem na czele.
Gmina Biłgoraj słynie z nadal żywych tradycji kultury ludowej. To tu zespoły śpiewacze wykonują tradycyjne pieśni
biłgorajskie, prezentują dumnie strój biłgorajsko-tarnogrodzki, dawne obrzędy i zwyczaje znalazły oddźwięk w licznych
widowiskach obrzędowych, a miejscowi twórcy ludowi potrafią wykonać tradycyjnymi metodami łuby, łyżki drewniane,
powrozy czy wrzeciona. Biłgorajskie gospodynie serwując przysmaki tradycyjnej kuchni regionalnej gościnnie zapraszając do stołu. Można tu zasmakować w pierogu biłgorajskim, kulaszy czy krążałek. Krajobraz Ziemi Biłgorajskiej urozmaicają przydrożne krzyże oraz kapliczki z ludowymi świątkami.
Zabytki

– kościół parafialny rzymskokatolicki p.w. św. Michała Archanioła – dawna cerkiew prawosławna wybudowana
w 1872, przekształcona na prawosławną, od 1919 r. kościół rzymskokatolicki wraz z cmentarzem kościelnym.
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w obecnej rzeczywistości i korzysta z szans, które przynosi jej współczesny świat. To o Gminie Biszcza mówimy, że jest
to „kraina gryką pachnąca i miodem płynąca”, bo to u nas uprawia się grykę na pierogi gryczane, a w przekazywanych
z pokolenia na pokolenie pasiekach hoduje pszczoły. Turysta, który poszukuje spokoju i przyjedzie do gminy Biszcza, będzie miał możliwość odpocząć w ciszy wsłuchując się w śpiew ptaków, rechot żab i nacieszyć się urokiem bujnej zieleni
oraz zapachem skoszonych łąk. Dla aktywnie wypoczywających przygotowano sieć tras pieszych i rowerowych, a nawet
do przejażdżki konnej.

Gmina Biszcza

Urząd Gminy Biszcza, Biszcza 79,
23-425 Biszcza, Telefon: 84 685 60 22, 23, 24;
Faks: 84 685 63 01;
Email: biszcza@zgwrp.org.pl; www.gmina-biszcza.pl
Wójt – Zbigniew Pyczko
Sekretarz – Adam Wlaź
Skarbnik – Ewa Jednac
Przewodniczący Rady – Genowefa Górna

Historia

Do końca XV wieku obszar dzisiejszej gminy Biszcza pokryty był jeszcze rozległą, niemal bezludną, pierwotną
puszczą, która jako własność królewska zarządzana była przez
królewskich starostów z nieodległego Krzeszowa. W tej ogólnej tendencji doszło do założenia wsi. W drugiej połowie
XVI wieku, również jako wsie królewskie, powstały w najbliższej okolicy Bukowina i Wola Kulońska. Osadnictwo na
obszarze dzisiejszej gminy Biszcza rozpoczęło się zatem od strony południowej, która odznacza się żyźniejszą glebą
i lepszymi warunkami do jej uprawy. W kolejnych wiekach dalsze zagospodarowywanie tej ziemi posuwało się ku północy,
sięgając koryta rzeki Tanew.
Z końcem XVI wieku obszary wokół Biszczy weszły w skład Ordynacji Zamoyskiej. Gózd Lipiński założono na
przełomie XVI i XVII wieku, Wólkę Biską i Budziarze w drugiej połowie wieku XVIII, a Żary i Suszkę na początku
wieku XIX. Każda z tych wiosek żyła i rozwijała się odmiennym trybem. Pod względem administracyjnym połączył je
rok 1867, gdy zostały włączone do gminy Biszcza. Biszcza była lokalnym centrum osadniczym. Gmina Biszcza to gmina
typowo rolnicza. Życie kolejnych pokoleń toczyło się tu zawsze w ścisłym powiązaniu z pracą na roli, od niej uzależniając
swój byt. Naturalne uwarunkowania przyczyniły się do wytworzenia pewnej tradycji w gospodarce rolnej. Pod koniec
XIX wieku upowszechniła się opinia odnotowana również przez znanego etnografa Oskara Kolberga, że okolice Tarnogrodu pod względem upraw należą do rodzaju tatarczano-lnianych. Zwłaszcza uprawa gryki wiodła prym wśród dotychczasowych upraw. Inwentarze gospodarskie folwarku w Biszczy donoszą, że już od XVII wieku powszechne tu było
bartnictwo, a oddawanie daniny miodowej było jedną z form powinności pańszczyźnianych. Miód w beczkach wieziono
do Tarnogrodu, skąd furmankami wywożony był do Krakowa. Tradycja uprawy gryki i produkcji miodu w obecnym czasie przybrała formę lokalnego świętowania pod nazwą „Dzień miodu i pieroga”, a także przyczyniła się do nadania herbu
gminy Biszcza, tj. srebrnego ula na czerwonym tle z herbem Zamoyskich Jelita.” (Bożena Kurowska).
Gospodarka

Najwięcej jednak atrakcji czeka na zwolenników wypoczynku nad wodą, a to za sprawą dużego 44-hektarowego zalewu Biszcza – Żary, który umożliwia uprawianie sportów wodnych, wędkowanie oraz poleniuchowanie w wodzie i na
plaży pod okiem ratowników na strzeżonym kąpielisku. Jeśli to nie zadowoli zbyt wymagającego turysty to może udać
się nad Tanew i popłynąć kajakiem po jednej z najczystszych rzek w Polsce: samodzielnie lub korzystając z usług właścicieli wypożyczających sprzęt wodny i z rzeki podziwiać piękno biszczańskiej ziemi. Wymieniając atuty naszej gminy
nie można nie wspomnieć o lasach bogatych w grzyby, jagody, borówki i zioła rosnące w miejscach, których nie dotknęły
negatywne skutki cywilizacji. Dla tych, którzy zechcą spędzić dłuższy czas w Gminie Biszcza są do dyspozycji kwatery
i gospodarstwa agroturystyczne. Dobre położenie gminy sprawia, że niewiele podróżując można odwiedzić Zamość, Sandomierz, Łańcut, a także pobliskie tereny Roztocza.
Zabytki

– kościół paraf. Rzymskokatolicki p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa (d. cerkiew), cmentarz kościelny i drzewostan w granicach ogrodzenia, wzniesiony w 1912 r. jako cerkiew prawosławna, rekoncyliowany w 1919 r. na
świątynie katolicką,
– kościół filialny p.w. Ofiarowania NMP w Bukowinie, wraz z wyposażeniem wnętrza, otoczenie z drzewostanem
w granicach cmentarza kościelnego, ogrodzenie, kaplica i krzyż na terenie cmentarza kościelnego, kościół wzniesiony z drewna w latach 1674–75, potem wielokrotnie odnawiany i przekształcany, był onegdaj własnością profesorów Akademii Zamojskiej. Na jednym z obrazów widok XVII-wiecznego Zamościa. Brama – dzwonnica
murowana z 1936 r. tablica upamiętniająca wysiedlenia mieszkańców Bukowiny.

Warto zobaczyć

–
–
–
–
–
–

Urząd Gminy murowany z wieżyczką z 1934 r.
Kaplica murowana z 1905 r.
Zespół dworski Ordynacji Zamojskiej z XIX w.
Pomnik ku czci Legionistów poległych w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 r. w Biszczy.
Tablica na budynku Urzędu Gminy upamiętniająca pacyfikację mieszkańców wsi w 1945 r.
Izba Pamięci w Biszczy – Gminne Muzeum Militariów w Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji.

Gmina Biszcza zajmuje powierzchnię 107 km2 i liczy około 4000 mieszkańców. Charakteryzuje się dobrą infrastruktura techniczną. Przez gminę przebiega droga wojewódzka 863, oraz sieć dróg powiatowych i gminnych . Gmina jest
zwodociągowana w 98%, skanalizowana w 90% , posiada 40% dróg gminnych utwardzonych, w 100% dostęp do telefonów, w 90% dostęp do internetu w tym 30% do bezpłatnego, 60% gospodarstw ma zainstalowane kolektory słoneczne do
ogrzewania wody. W gminie prowadzona jest już od kilku lat selektywna zbiórka odpadów. Jest gminą rolnicza i rozwija
się najbardziej w tym kierunku . Powstają gospodarstwa wielkoobszarowe zmechanizowane, ale również małe gospodarstwa ukierunkowane na produkcję zdrowej żywności. Gmina Biszcza ma wspaniałe warunki do rozwoju turystyki i tu
upatruje drugi kierunek swojego rozwoju, szczególnie za przyczyną obecności wód mineralnych, które mogą być źródłem
rozwoju turystyki uzdrowiskowej.
Turystyka

Jest to dziewiczy teren, który na naszych oczach z typowo
rolniczej gminy, staje się miejscem atrakcyjnym turystycznie.
To tutaj można odnaleźć prawdziwą polską wieś słynąca z gościnności z jej spokojnym wiejskim klimatem za sprawą ludzi tu
mieszkających, którzy kontynuują tradycje i zwyczaje regionalne w pracy i wypoczynku. To także wieś, która odnalazła się
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cioły czarne i zielono-siwe oraz orliki krzykliwe, a także ozdobą zalewu – łabędzie nieme. Ze względu na duże walory
krajobrazowe i warunki naturalne, Frampol pretenduje do rangi miasteczka turystycznego, a atuty środowiska naturalnego przemawiają za rozwojem agroturystyki. Na terenie gminy działa siedem gospodarstw agroturystycznych, a bazę noclegową, campingową oraz gastronomiczną oferuje położony przy zalewie we Frampolu zajazd „Złoty Łan”. Sam akwen
to nowoczesny obiekt, który zmodernizowany został w 2012 roku. Zalew położony jest w urokliwym otoczeniu, co w połączeniu z nową infrastrukturą i bezpłatnym dostępem do sprzętu wodnego sprawia, że cieszy się on niesłabnącą popularnością wśród okolicznych mieszkańców i przyjezdnych. Kąpielisko powstało w ramach projektu „Stworzenie nowego produktu turystycznego Gminy Frampol poprzez urządzenie kąpieliska na zalewie we Frampolu wraz z infrastrukturą towarzyszącą”. Oprócz parkingów i ścieżki rowerowej przy zalewie, długiej na 200 metrów plaży, pomostów pływających i kontenerów z toaletami i natryskami, plażowicze mają do dyspozycji sprzęt wodny, który jest im udostępniany bezpłatnie. Obiekt
jest bezpieczny dzięki monitoringowi oraz nadzorowi ratowników. Frampolski zalew jest również jednym z obiektów objętych Projektem „Pięć zalewów – morze atrakcji”. Dzięki Projektowi w jedną całość zostały spięte trasy turystyczne, łączące
pięć zalewów znajdujących się na terenie gmin biorących udział w przedsięwzięciu. Malownicze tereny gminy Frampol
stanowią atrakcję dla miłośników czynnego wypoczynku, którzy chętnie korzystają ze ścieżek rowerowych.

Miasto i Gmina Frampol

23-440 Frampol, ul. Radzięcka 8,
Telefon:84 685 75 09, 084 685-74-01,
Faks: 84 685-75-63,
e-mail: umframpol@frampol.pl
www.frampol.lubelskie.pl

Burmistrz – Tadeusz Niedźwiecki
Sekretarz – Józef Rudy
Skarbnik – Teresa Małyszem
Przewodniczący Rady – Jerzy Marczak

Historia

Frampol założony został na gruntach dóbr radzięckich w pierwszej połowie XVIII wieku z inicjatywy hrabiego Marka
Antoniego Butlera herbu Butler, starosty preńskiego. W 1738 r. król August III nadał Frampolowi przywilej organizowania jarmarków. Układ architektoniczny Frampola oparty został na podstawie renesansowych wzorów miasta idealnego, geometria ulic jest unikatem na skalę europejską. Wokół kwadratowego rynku, zorientowanego według stron świata,
zaprojektowano coraz to większe kwadraty ulic połączonych ze sobą ośmioma traktami, wychodzącymi promieniście ze
środka rynku. Pierwotna wielkość rynku o bokach 225 m. przewyższała nawet krakowski rynek – największy w Europie.
W XIX w. miasto było znanym ośrodkiem tkackim i włosiankarskim. Spory odsetek ludności Frampola stanowili Żydzi.
Podobnie jak w okolicznych miastach trudnili się oni głównie handlem i rzemiosłem. Car pozbawił Frampol praw miejskich w 1869 r. Według spisu powszechnego z 1921 r. Frampol zamieszkiwało 2720 osób. 13 września 1939 r. niemieckie lotnictwo zbombardowało osadę niszcząc ponad 80% zabudowy. W 1993 r. Frampol odzyskał prawa miejskie. Obecnie
miasto jest siedzibą gminy, pełniąc funkcję lokalnego ośrodka usługowo-handlowego i kulturalnego.
Gospodarka

W ostatnich latach obserwuje się dynamiczny rozwój gminy. Dzięki środkom europejskim udało się w sposób znaczący
zmienić wygląd i unowocześnić miasto. Duży nacisk położony został na ochronę środowiska – wybudowano oczyszczalnię ścieków, cały Frampol został skanalizowany, wymieniono wodociągi. Miasto i inne miejscowości wzbogaciły się
o nowe drogi, odnowione zostały świetlice wiejskie. Mieszkańcy gminy mogą korzystać z pełnowymiarowej hali widowiskowo-sportowej, a dzieci dodatkowo z nowoczesnych i kolorowych placów zabaw.
Turystyka

Środowisko przyrodnicze Frampola jak i całej gminy odznacza
się szczególnie korzystnymi warunkami. Tworzą je czyste, wolne
od zanieczyszczeń powietrze, bezpośrednie sąsiedztwo wielkiego
kompleksu lasów, rozległe panoramy widokowe, łąki i zasoby wody
pitnej o wysokich parametrach. Północno-wschodnia część obszaru gminy, położona w obrębie Roztocza Zachodniego, stanowi fragment Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego. Przez gminę,
z północy na południe, przepływa rzeka Biała Łada, a występowanie
w niej pstrąga świadczy o jej czystości. Rzeka miejscami jest nieregulowana i posiada naturalne łęgi i zakola, stwarzając tym niepowtarzalny mikroklimat i ostoję dla powietrza wodnego. Jednym
z głównych zasobów gminy Frampol są lasy, które zajmują 32.2%
ogółu powierzchni. Część z nich to lasy chronione. Rośnie w nich
wiele gatunków drzew, takich jak: sosna, jodła, buk, klon, jesion,
jarzębina i inne. Świat roślin jest równie bogaty. Do najciekawszych
okazów można zaliczyć: widłak wroniec, rosiczka pośrednia,
widłak tortowy, zawilec, sasanka itp. Spotyka się tu także wiele ptactwa, m. in.: szpaki, kosy, kukułki, słowiki, pustułki, bociany, dzię-
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Zabytki

– układ urbanistyczny osady Frampol wraz z zabudową mieszkalną i gospodarczą, ze szczególnym uwzględnieniem
zabudowy ulic „stodolnych” (Polna, Orzechowa, Kościelna, Ogrodowa),
– kościół paraf. Rzymskokatolicki p.w. Matki Boskiej Szkaplerznej i św. Jana Nepomucena we Frampolu wraz z wyposażeniem wnętrza, dzwonnicą, cmentarz kościelny z drzewostanem w granicach murowanego ogrodzenia, wzniesiony w latach 1873–78, wg projektu Władysława Siennickiego, na miejscu drewnianej świątyni. We wnętrzu
znajduje się 5 neogotyckich ołtarzy, a także cenne wyposażenie m. in.: obrazy patronów parafii, obraz św. Józefa
z Dzieciątkiem, zakupiony w Innsbrucku w 1896 r. i duży krucyfiks z Chrystusem.
– budynek dawnej plebanii (w granicach ścianie zewnętrznych), wraz z gruntem pod budynkiem w e Frampolu,
– cmentarz grzebalny (żydowski) we Frampolu, zamknięty, wraz z nagrobkami i drzewostanem,
– kościół parafialny rzymskokatolicki p.w. św. Kazimierza Królewicza w Radzięcinie wraz z wyposażeniem w zabytki ruchome, drzewostan w granicach cmentarza kościelnego,
– dzwonnica przy kościele parafialnym p.w. św. Kazimierza Królewicza w Radzięcinie,
– cmentarz grzebalny wraz z drzewostanem i nagrobkami w Radzięcinie założony w 1852 r.

Warto zobaczyć

Cmentarz z I wojny światowej w Smoryniu. Wpisane do gminnej ewidencji zabytków: dawne budownictwo, zespoły
dworskoparkowe oraz elementy małej architektury. W wielu miejscowościach gminy znajdują się drewniane kapliczki
z przełomu XIX/XX w. W Teodorówce, najwyżej położonej wsi w całej gminie (ok. 325 m npm.), posiadającej liczne zabytkowe domy i zagrody, pozostały do dzisiaj 3 studnie gromadzkie, liczące prawie po sto lat. Do czasu założenia wodociągu pod koniec lat 70. ubiegłego wieku, dostarczały one wodę wydobywaną za pomocą kołowrotu z głębokości 100
metrów (!) dla całej wsi. Obecnie stanowią osobliwy pomnik techniki. Zwiedzając frampolską ziemię, można dotrzeć do
wielu ciekawych miejsc, jak np. do wsi Kąty, gdzie zachowały się pozostałości parku dworskiego z I połowy XIX w. lub
do wsi Smoryń, w której znajduje się drewniany dwór z II połowy XIX w. oraz drewniana kaplica maryjna z końca XIX w.
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Turystyka

Gmina Goraj

Urząd Gminy w Goraju, Ul. Bednarska 1,
23-450 Goraj,
Telefon: 84 685 80 02, 84 685 81 18,
Faks: 84 685 81 18,
email: poczta@goraj.eurzad.eu;www.goraj.eu

Wójt – Czesław Małyszek
Sekretarz – Zenon Głowala
Skarbnik Gminy – Dorota Hawryło
Przewodniczący Rady – Stanisław Kapica

Historia

Gmina Goraj położona jest w północnej części Powiatu Biłgorajskiego. Na koniec 2013 r. zamieszkiwało ją 4373
mieszkańców, co stanowi około 4% ogólnej liczby mieszkańców powiatu. Na jej układ osadniczy składa się 15 miejscowości: Goraj – siedziba gminy oraz Abramów, Albinów Duży, Albinów Mały, Bononia, Gilów, Hosznia Abramowska,
Hosznia Ordynacka, Jędrzejówka, Kondraty, Majdan Abramowski, Średniówka, Wólka Abramowska, Zagrody i Zastawie.
Sam Goraj jest jedną z najstarszych osad w województwie lubelskim. Jego powstanie datuje się na rok 1377 , kiedy to król
Ludwik Węgierski nadał podskarbiemu królewskiemu Dymitrowi II gród i zamek zwany Goray lub Lada wraz z okolicznymi wsiami. To właśnie od nazwy miejscowości Goraj przyjął Dymitr swój przydomek „Gorajski”. W 1379 r. nastąpiła
erekcja parafii. Natomiast w roku 1405 pojawiają się pierwsze wzmianki na temat nadania Gorajowi praw miejskich.
Jednak nie można wykluczyć, że prawa te miejscowość uzyskała już wcześniej. Status miasta Goraj utracił bezpowrotnie
1 czerwca 1869 r. na mocy ukazu cara Aleksandra II, w ramach reperkusji za aktywny udział mieszkańców w powstaniu
styczniowym.
Gospodarka

Gmina Goraj jest typowo rolnicza. Głównym źródłem utrzymania miejscowej ludności jest wielokierunkowe rolnictwo indywidualne. Znaczna grupa rolników nastawia się na produkcję owoców miękkich, wśród których dominuje porzeczka czarna i malina. Wśród gospodarstw rolnych dominują tradycyjne metody produkcji bez nadmiernego stosowania
środków chemicznych do nawożenia i upraw. Sytuacja ta nie sprzyja unowocześnieniu produkcji, warunkującemu obniżkę kosztów i poprawę jakości. W konsekwencji prowadzi to do niskiej konkurencyjności tutejszych gospodarstw.
W przeważającej części gminy rolnictwo nie jest w stanie wytworzyć wystarczającej wartości dodatniej, by zapewnić
pożądany wzrost gospodarczy naszego terenu i satysfakcję materialną społeczeństwa. Duże rozdrobnienie gospodarstw rolnych i nadmiar osób zatrudnionych w rolnictwie a przy tym trudność w zbyciu produktów rolnych powodują, że tutejsza
ludność wiejska ubożeje i traci zdolność do inwestowania jak też wdrażania innowacji w produkcji rolnej. Na ogólną powierzchnię gminy wynoszącą 6789 ha składają się: – grunty orne o pow. 4.206 ha stanowiące 62% powierzchni gminy
(w tym ok. 500 ha to odłogi i ugory) – sady o pow. 446 ha, stanowiące
6,6% powierzchni gminy, – łąki o pow. 263 ha , stanowiące 3,9% powierzchni gminy, – pastwiska o pow. 264 ha, stanowiące 3,9% powierzchni gminy, – lasy o pow. 1275 ha , stanowiące 18,8%
powierzchni gminy, – grunty pozostałe, w tym nieużytki o pow. 335
ha, stanowiące 4,8% ogólnej powierzchni gminy. Gmina Goraj liczy
obecnie 915 gospodarstw rolnych. Przeciętna powierzchnia gospodarstwa rolnego ukształtowała się na poziomie 5,00 ha. Zdecydowana
większość gospodarstw indywidualnych ma grunty w tzw. szachownicy, z czego 90% w 5 i więcej działkach. Na terenie gminy Goraj
występują dość dobre gleby, przeważają kl. III a i III b, które stanowią 60,4% gruntów ornych. Niewielki jest również odsetek ludności
prowadzącej działalność pozarolniczą. Na koniec 2013r. działalność
gospodarczą prowadziło 137 przedsiębiorców. Główne obszary
działalności pozarolniczej to: handel, usługi budowlane, piekarnia,
stacja paliw, 2 stacje diagnostyczne, mechanika pojazdowa, usługi
weterynaryjne, wyrób mebli, młyn.
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Gmina ma charakter wyżynny o dynamicznej i urozmaiconej rzeźbie terenu z licznymi wzgórzami rozciętymi gęstą
siecią wąwozów i jarów. Niejednokrotnie da się usłyszeć porównanie miejscowych krajobrazów do tych, które można zobaczyć w Bieszczadach. Położenie na terenie Roztocza Zachodniego jest ogromną jej zaletą. Można odnaleźć Ru jeszcze
nie odkryte zakątki, gdzie uwagę przyciągają dziewicze krajobrazy, jakich już ciężko odnaleźć w innych częściach naszego
kraju. Takie wzgórza jak Wielka i Mała Jeżówka, Łysa Góra czy Grabowa Góra stanowią wyzwanie dla każdego wytrawnego turysty. Gmina Goraj usytuowana jest w dolinie rzeki Biała Łada, pośród malowniczych wzgórz, nęci swym urokiem wszystkich łaknących bezpośredniego kontaktu z przyrodą. Wzgórza roztocza kuszą latem zapachem grzybów, jagód,
jeżyn a jesienią ubierają się w kolorowe złoto – purpurowe szaty.
W ramach projektu pn.: „Rozwój turystyki w miejscowościach Jędrzejówka i Hosznia Ordynacka” została utworzona
infrastruktura turystyczna w dwóch sąsiednich miejscowościach. W Hoszni Ordynackiej została zaadaptowana część remizy OSP pod zaplecze sanitarne, dodatkowo obok budynku utworzone zostało pole biwakowe dla turystów odwiedzających tereny Roztocza Zachodniego. Największą atrakcją w Hoszni Ordynackiej jest punkt widokowy zlokalizowany
na tzw. Hoszni Niwie. Wieża widokowa ma wysokość 12 m. Z tarasu widokowego, usytuowanego na 8 metrach wysokości
można podziwiać panoramę roztocza na odległość kilkudziesięciu kilometrów. Podążając trasą szlaku rowerowego „Jastrzębia Zdebrz” w kierunku Jędrzejówki nieopodal Góry Łysiec wybudowano przystań rowerową. Kolejnym elementem
infrastruktury turystycznej jest studnia o głębokości 102 metrów, zlokalizowana na „Jędrzejówce – Góra”. Jest to jedna
z najgłębszych studni głębinowych w regionie. W odległości ok. 600 m w kierunku zachodnim została wybudowana wieża
widokowa, z której można podziwiać widoki okolicznych miejscowości. Jest ona widoczna z tarasu tutejszej wieży widokowej. Ostatnim elementem infrastruktury turystycznej jest odnowione centrum miejscowości Jędrzejówka wraz z utworzoną Izbą Pamięci i odrestaurowaną studnią. Całość projektu tworzy ciekawe miejsca letnich wędrówek po szlakach
Gminy Goraj.
Zabytki

– kościół parafialny rzymskokatolicki p.w. św. Bartłomieja Apostoła w Goraju wraz z wyposażeniem w zabytki ruchome, dzwonnica bramowa, drzewostan w granicach ogrodzenia cmentarza
kościelnego, wybudowany w latach 1779–1782 na miejscu dawnego zboru ariańskiego; jednonawowy, założony na planie prostokąta; węższe i niższe prezbiterium jest zamknięte półkoliście.
Przy ołtarzu głównym znajdują się barokowe rzeźby św. Andrzeja, św. Bartłomieja, aniołów i Boga Ojca w zwieńczeniu, obrazy św. Stanisława bp, św. Bartłomieja oraz zaśnięcia Matki
Boskiej; w głównym ołtarzu znajduje się także rokokowe tabernakulum z obrazem ostatniej wieczerzy oraz antepedium z początku XIX wieku; ponadto w kościele znajdują się dwa
XVIII-wieczne ołtarze. Ołtarz Matki Boskiej Gorajskiej oraz
ołtarz św. Anny Samotrzeć,
– cmentarz grzebalny z nagrobkami i drzewostanem w Goraju, najstarsza część z XIX wiecznymi nagrobkami, w centralnej części
cmentarza zlokalizowana jest kaplica, natomiast przed wejściem
znajduje się figura Matki Bożej z 1926 r.,
– kościół parafialny rzymskokatolicki p.w. Najświętszego Serca
Pana Jezusa w Gilowie, dzwonnica w granicach cmentarza kościelnego, drewniany, który powstał w latach 1929–1932. Wewnątrz kościoła znajdują się trzy drewniane ołtarze barokowe. Na
placu przykościelnym znajduje się dzwonnica z 1938 roku.
Warto zobaczyć

Cmentarz wojskowy z okresu I wojny światowej w Zastawiu, cmentarz żydowski w Goraju, kapliczka św. Tekli przy ul. Janowskiej w Goraju, kapliczki św. Jana Nepomucena w parku dworskim w Resztówce
oraz przy ul. Frampolskiej w Goraju, obelisk na górze Łysiec w Hoszni
Ordynackiej.
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Miasto i Gmina Józefów

Urząd Miejski w Józefowie, Ul. Kościuszki 37,
23-460 Józefów,
Telefon: 84 687 81 33, Faks: 84 687 81 33 w. 48,
email: jozefow@ejozefow.pl; www.ejozefow.pl

•
•

Burmistrz – Roman Antoni Dziura
Sekretarz – Robert Rabiega
Skarbnik – Małgorzata Gierczyk
Przewodniczący Rady – Andrzej Wojtyło

Historia

3 grudnia 1725 r. Tomasz Józef Zamoyski – V Ordynat Ordynacji Zamojskiej, podpisał akt lokacyjny miasta Józefów. Lokowany na prawie magdeburskim Józefów już
w połowie XVIII wieku stanowił centrum klucza dóbr Ordynacji Zamojskiej. Podstawą założenia urbanistycznego miasta
był rynek w kształcie kwadratu o boku długości 170 m, otoczony drewnianymi domami z wysokimi poddaszami i wielkimi naczółkowymi dachami, pod którymi rozwijała się działalność handlowa. W mieście rozwijał się handel, rzemiosło,
głównie sitarstwo, wydobycie i obróbka kamienia oraz wypalanie wapna. Lata 1820–1841 to okres świetności drukarni
założonej w Józefowie prze Szaję Waxa, która była jednym z największych zakładów pracy w historii Józefowa i rozsławiła
miasteczko w kraju i zagranicą. 1863 r. – w okolicach Józefowa dochodzi do wielu potyczek powstańców z wojskami
carskimi; w jednej z nich ginie poeta powstaniec Mieczysław Romanowski. 1869 r. – Józefów traci prawa miejskie, co zahamowało jego rozwój. Lata 1919–1939 to okres rozkwitu gospodarczego Józefowa. Józefów ponownie stał się prężnym
ośrodkiem handlowo-rzemieślniczym, wyrazem czego było podwojenie liczby mieszkańców z 1344 w 1921 r. do 3000
w 1939 r. Okres II wojny światowej to zagłada ponad 70% ludności Józefowa i jego infrastruktury. 15.10.1944 r. – w Józefowie rozpoczyna działalność pierwsza po „wyzwoleniu” szkoła średnia wybudowana przez jego mieszkańców.
W 1988 r. Józefów odzyskuje prawa miejskie, co sprawia, że w kolejnych latach następuje szybki rozwój gospodarczy
gminy. Obecnie, dzięki wykorzystaniu funduszy zewnętrznych, Józefów przeżywa złoty okres swojego rozwoju, co jest
zauważalne w całym regionie.
Gospodarka

Miasto Józefów jest czynnikiem oddziaływującym na aktywność zawodową ludności, m.in.: stanowi rynek pracy dla
części mieszkańców. Jest ośrodkiem działalności firm handlowych i usługowych. Część osób dojeżdża do pracy poza obszar gminy, najczęściej do Tomaszowa Lubelskiego, Biłgoraja, Zwierzyńca i Zamościa. Większość mieszkańców gminy
(powyżej 75%) utrzymuje się z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych. Miejsca pracy na terenie gminy zapewniają zakłady produkcyjno-usługowe, administracja, jednostki oświatowe. Władze samorządowe gminy, mając świadomość potencjału turystycznego gminy Józefów stawiają na rozwój turystyki poprzez m.in. budowę infrastruktury
turystycznej. Oto najważniejsze zadania zrealizowane w gminie w ostatnich latach: zrewitalizowano rynek miejski, wybudowano: nowy zalew rekreacyjny, 3 centra rekreacji i wypoczynku, basztę widokową i pawilon geoturystyczny oraz infrastrukturę związaną ze Szlakiem geoturystycznym Roztocza Środkowego; wykonano 11 km dróg pieszo rowerowych.

sporty ekstremalne z wykorzystaniem ścianki wspinaczkowej, parku linowego, zorbingu, toru pump-truck,
tenis ziemny, piłkę nożną, siatkówkę i koszykówkę na „Orliku” oraz możliwość poćwiczenia na siłowni zewnętrznej
przy „Orliku” oraz siłowni w Miejskim Ośrodku Kultury,
wędkowanie nad zalewem wędkarskim,
dla najmłodszych: zjeżdżalnia rodzinna przy zalewie rekreacyjnym, piaszczysta plaża, kąpiel pod nadzorem
ratownika i dwa place zabaw,

Poza tym, Józefów słynie w regionie jako rowerowa stolica Roztocza. Przez gminę przebiega 90 km profesjonalnie
wyznaczonych dróg, szlaków i tras rowerowych.
Na terenie gminy znajdują się miejsca, będące „turystycznymi perełkami Roztocza”, są to: Górecko Kościelne z kapliczką na wodzie i modrzewiowym kościołem z 1768 r., obok którego biegnie aleja pomnikowych dębów, Florianka
znana m.in. z hodowli konika polskiego i ścieżki dendrologicznej z 66 gatunkami drzew i krzewów oraz rezerwaty „Czartowe Pole” i „Szum” chroniące malowniczo ukształtowane doliny rzek Sopot i Szum z występującymi tu wodospadami
i bogactwem szaty roślinnej.
Wyjątkowej atmosfery tych miejsc będzie można doświadczyć podczas największych imprez turystycznych i kulturalnych organizowanych w Józefowie, są to: 1-2 maja, 21-22 czerwca i 3-4 października – rajdy rowerowe, 1-13 lipca –
plener malarsko-rzeźbiarski, 12-13 lipca – Festiwal „Śladami Singera”, 16-17 sierpnia – Festiwal Kultury Ekologicznej,
26-27 września – rajd pieszy im. J. Jóźwiaka. Na turystów czeka 600 miejsc noclegowych – tel. 84 6879669.
Zabytki

w Józefowie
– kościół parafii rzymskokatolickiej p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP z wyposażeniem wnętrza, mur cmentarza
kościelnego, kapliczki, brama, neobarokowy kościół z końca XIX wieku p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny. Na cmentarzu przykościelnym na uwagę zasługują dwie rokokowe figurki: św. Dominika
i św. Scholastyki.

– cmentarz grzebalny z drzewostanem, ogrodzeniem i nagrobkami,
– zespół klasztorny pobernardyński: kościół – obiekt parafii – p.w. Bożego Ciała z wyposażeniem w zabytki
ruchome, klasztor, dzwonnica, ogrodzenie parceli kościelnej z bramą reprezentacyjną i bramą gospodarczą, drzewostan w obrębie cmentarz,
– zespół dworsko-parkowy,
– dawna bożnica (obecnie biblioteka i hotel) i cmentarz żydowski.

Turystyka

O potencjale turystycznym gminy Józefów świadczą fakty. Wystarczy przytoczyć dane: 2 parki krajobrazowe: Puszczy Solskiej i Krasnobrodzki oraz Roztoczański Park Narodowy zajmują znaczną część powierzchni gminy, na jej terenie znajdują się 2 rezerwaty przyrody, 3 pomniki przyrody nieożywionej, 7 ścieżek poznawczych, przez gminę przebiega
9 szlaków turystycznych i 3 trasy rowerowe. W samym Józefowie funkcjonują 3 centra rekreacji, 2 zalewy rekreacyjne
i zalew wędkarski. Wszystko to sprawia, że turysta ma do wyboru:
•

•

kąpielisko z zapleczem gastronomicznym, siatkówkę plażową, pływanie kajakiem, rowerem wodnym lub kulą sferyczną po zalewie rekreacyjnym,
spacer trasami pieszymi i nordic walking wytyczonymi w sposób umożliwiający dotarcie do najciekawszych
miejsc m.in.: baszty widokowej i kamieniołomów, pawilonu geoturystycznego, synagogi, kirkutu, źródeł i malowniczej doliny rzeki Nepryszki,
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w Górecku Kościelnym
– układ przestrzenny wsi Górecko Kościelne, wraz z zabudową, zadrzewieniem, ciekiem wodnym i ukształtowaniem terenu,
– kościół parafii rzymskokatolickiej p.w. św. Stanisława Bpa wraz z wyposażeniem wnętrza, otoczenie w granicach
cmentarza kościelnego, ogrodzenie, drzewostan, dzwonnica, cztery kapliczki i dwie figury kamienne
– kaplica p.w. św. Stanisława Biskupa, zwana „Pod dębami”, wraz z gruntem pod budynkiem,
– kaplica p.w. św. Stanisława Biskupa, zwana „Na wodzie”, wraz z gruntem pod budynkiem; ustawiona na palach
umieszczonych w korycie rzeki Szum; otacza ją drewniany pomost; pochodzi z początku XX wieku; znajdujący
się w niej ołtarz z obrazem św. Stanisława ma charakter barokowy i pochodzi z XVIII wieku; wcześniej na jej
miejscu stała inna – zbudowana najprawdopodobniej w 1648 roku, po objawieniu św. Stanisława; między kościołem a kapliczką „na wodzie”, na skraju zabytkowej alei dębowej, stoi modrzewiowa kapliczka „pod dębami”
pochodząca z XIX wieku; w jej wnętrzu umieszczony jest późnorenesansowy ołtarz z I połowy XVII wieku.
Warto zobaczyć

– rezerwat przyrody „Czartowe Pole”; chroni on odcinek rzeki Sopot, w miejscu jej przełomu przez strefę krawędziową Roztocza; występują tutaj malownicze progi skalne wypreparowane w piaskowcach trzeciorzędowych, odpornych na działanie wody. Zbocza dolin porasta bór sosnowo-świerkowo-jodłowy. Obszar ten jest również bogaty
w liczne, różnorodne gatunki roślin. W rezerwacie funkcjonuje ścieżka przyrodnicza o długości ok., 1 km,
– rezerwat „Szum”; utworzony dla ochrony przełomowego odcinka rzeki Szum przez strefę krawędziową Roztocza;
w dolinie zachował się las łęgowy i olszowy; dodatkową atrakcję rezerwatu stanowią małe wodospady,
– Florianka – osada leśna na terenie Roztoczańskiego Parku Narodowego znana ze stajennej hodowli konika polskiego; ponadto, znajduje się tutaj także ścieżka dendrologiczna, bazująca na szkółkach leśnych Ordynacji Zamojskiej; warto odwiedzić również izbę leśną, która obrazuje życie miejscowej ludności na początku XX wieku.
– wzgórze „Kamień” pomnik przyrody – położone w sąsiedztwie Stanisławowa o wysokości 340 m n.p.m. z najpiękniejszą ze skałek o nazwie „Diabelski Kamień”,
– Wzgórze „Krzyżowa” Góra znajdujące się w pobliżu Hamerni i Nowin o wysokości 250 m n.p.m., będący
pięknym miejscem widokowym na Roztoczę i Puszczę Solską,
– Wzgórze „Wysoka Góra” o wysokości 321 m n.p.m. i „Brzeźińska Góra” o wysokości 285 m n.p.m.

Gmina Księżpol

Urząd Gminy w Księżpolu, Ul. Biłgorajska 12,
23-415 Księżpol, Telefon: 84 687 74 19,
Faks: 84 687 74 19, email: info@ksiezpol.pl
www.ksiezpol.pl
Wójt – Lech Rębacz
Sekretarz – Henryk Kłało
Skarbnik – Danuta Fedak
Przewodniczący Rady – Jan Ksiądz
Historia

Dzieje Księżpola nikną w mrokach niepamiętnych
czasów. Istniał on już w czasach księstwa halickowłodzimierskiego, czyli przed włączeniem tych ziem
do Korony przez króla Kazimierza Wielkiego. Najstarsze ślady wczesnośredniowiecznego osadnictwa
są przy ujściu Złotej Nitki do Tanwi, następnie osadzona (pierwotnie wzdłuż tej rzeczki) wieś Księżpol z dworem i cerkwią. Najstarsza wzmianka o Księżpolu pochodzi z roku 1394, ale metryka jego jest niewątpliwie o wiele starsza. Przez
kilka wieków swego istnienia, Księżpol związany był z Krzeszowem i z nim dzielił wspólny los w Ziemi Przemyskiej, jako
dobra królewskie – tak zwana „królewszczyzna”. Po darowaniu na własność dziedziczną starostwa krzeszowskiego kanclerzowi Janowi Zamoyskiemu, Księżpol przestał być wsią królewską, a stał się prywatną. Włączony został do utworzonej w 1598 r. Ordynacji Zamojskiej, z którą dzielił wszystkie dole i niedole, aż do jej likwidacji w 1946 r.
Gmina Księżpol położona jest w południowo-zachodniej części powiatu biłgorajskiego. Sąsiaduje z gminami Aleksandrów, Biłgoraj, Biszcza, Łukowa i Tarnogród. Zajmuje obszar 14 236 ha, z czego 70% powierzchni stanowią użytki
rolne a ok. 23% lasy. W skład gminy wchodzi 17 sołectw, 23 miejscowości, które zamieszkuje 6969 osób.
Gospodarka

Gmina ma charakter rolniczo-leśny. Podstawowym źródłem utrzymania mieszkańców jest rolnictwo opierające się
głównie na gospodarstwach indywidualnych o średniej powierzchni od 7 do 10 ha. Dominujące w produkcji roślinnej są
uprawy zbóż i ziemniaków, ale rozwija się także produkcja warzyw i roślin przemysłowych a także owoców miękkich.
W produkcji zwierzęcej przeważa hodowla trzody chlewnej. Aktualnie na terenie gminy działa 260 podmiotów gospodarczych oraz 3 gospodarstwa agroturystyczne. Znaczny odsetek prowadzi działalność związaną z handlem hurtowym
i detalicznym ale przede wszystkim są tu usługi budowlane, transportowe, produkcja materiałów budowlanych, kabli telefonicznych, produkcja stolarki budowlanej z drewna, aluminium i PCV, palet drewnianych jak również wyrobów masarskich, kowalskich, siatek technicznych i odrodzeniowych. Najstarszym i największym zakładem na terenie gminy jest
LEIER Markowicze S.A. Wizytówką gospodarczą gminy jest również Masarnia „NIEŚCIOR” I Piekarnia „SPUSTEK“
w Księżpolu oraz wiele innych prężnie działających zakładów. Poziom dostępności infrastruktury w znacznym stopniu
wpływa na poziom życia mieszkańców, ale także na atrakcyjność inwestycyjną obszaru. Gmina jest w całości stelefonizowana i zwodociągowana. Posiada dwie nowoczesne oczyszczalnie ścieków w Księżpolu i w Płusach. Obie te miejscowości są całkowicie skanalizowane. Na terenie gminy znajdują się dwa Gimnazja w Księżpolu i Majdanie Starym,
posiadające hale gimnastyczne o pow. parkietu 922 m2 oraz pięć Szkół Podstawowych i Przedszkole Samorządowe.
Turystyka

Przez teren gminy przepływają dwie rzeki: Tanew i Złota Nitka – która jest dopływem Tanwi. Tanew jest jedną z nielicznych rzek płynących dziko, bez regulacji jej koryta i jedną z najpiękniejszych. W projekcie Sieci Ekologicznej NATURA 2000 rejon doliny Tanwi uznawany jest za tzw. ostoję ptasią oraz ostoję siedliskową. Dominującym zespołem
leśnym jest suboceaniczny bór sosnowy, w drzewostanach sosnowych często są spotykane enklawy drzewostanów szpilkowych. Do udokumentowanych złóż surowców naturalnych należą: złoże iłów krakowieckich „Markowicze” – dokumentowane etapowo od 1962 roku; złoże iłów krakowieckich w różnych kategoriach, w tym zasoby przemysłowe; złoże
piasków kwarcowych; złoże gazu ziemnego „Księżpol”.
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Przez teren gminy Księżpol przebiegają niżej wymienione szlaki turystyczne:
– Walk partyzanckich (pieszy, znaki czarne); trasa: Stary Bidaczów – Górecko Kościelne – Tomaszów Lub.,
– Szlak Zaborszczyzny (rowerowy, znaki czerwone); trasa: Księżpol – Żary – Wólka Biska – Gózd Lipiński – Biszcza
– Bukowina – Potok Górny Lipiny – Stary Nasiennik – Krzeszów; długość trasy 60 km.,
– Szlak im. Tadeusza Iwanowskiego (rowerowy, znaki niebieskie); trasa: Biłgoraj – Smólsko Małe – Majdan Nowy
– Króle – Lipowiec Nowy,
– Pisklaki – Szostaki – Posośnina – Osuchy; długość trasy 32.5 km,
– Ścieżka Przyrodniczo-Dydaktyczna „MŁODZIE” – biegnie ona prawym brzegiem Tanwi w górę rzeki, długość
trasy 2 km w jedną stronę, dojazd do ścieżki : mijamy ostatnie zabudowania wsi Króle, wchodzimy do lasu, gdzie
po prawej stronie jest jej początek.

Zabytki

– kościół parafii rzymskokatolickiej p.w. Podwyższenia Krzyża Św. (wybudowany w latach 1856–1858 jako cerkiew greko-katolicka,, dzwonnica bramowa, cmentarz kościelny z drzewostanem w granicach ogrodzenia; kościół
– cmentarz grzebalny (rzymskokatolicki dawny greckokatolicki), wraz z nagrobkami (wg karty cmentarza), drzewostanem, w granicach działki.

Warto zobaczyć

– Majdan Nowy – Rządcówka Ordynacji Zamojskiej, dworek murowany, pozostałość po siedzibie administracji Klucza Księżpolskiego Ordynacji Zamojskiej, wybudowany ok. 1870 roku,
– Majdan Stary – Kościół p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła, wybudowany jako cerkiew prawosławna w latach
1903–1906 oraz cmentarz przykościelny z drzewostanem,
– Korchów Pierwszy – Rzeźba Św. Jana Nepomucena /drewniana we współczesnej obudowie z 1799 roku; Park
dworki; Cmentarz prawosławny /czynny/ z XIX w.; Cmentarz prawosławny /nieczynny/ z XIX w.,
– Księżpol – Cmentarz prawosławny z XIX w. wraz z kaplicą „cerkiewką”; Spichlerz dworski murowany w XIX w.,
– Majdan Nowy – Kapliczka murowana (pocz. XX w.),
– Majdan Stary – Kapliczka domkowa drewniana (na cmentarzu z pocz. XX w.), cmentarz grzebalny, czynny
(XIX w.); Cmentarz grzebalny (dawniej przykościelny, nieczynny, XIX w.),
– Płusy – Kapliczka Św. Jana Nepomucena – drewniana.

Gmina Łukowa

Urząd Gminy w Łukowej, Łukowa 262,
23-412 Łukowa,
Telefon: 84 687 40 02, 84 687 40 18, 84 687 45 06,
Faks: 84 687 40 45;
email: sekretariat@lukowa.pl; www.lukowa.pl
Wójt – Stanisław Kozyra
Sekretarz – Stanisław Pokarowki
Skarbnik – Irena Sobczak
Przewodniczący Rady – Tadeusz Kraczek

Historia

Wieś założył Iwan Kustra w 2 połowie XIV w. Pod koniec wieku XV Łukowa znalazła się w starostwie zamechskim
i powiecie przeworskim. W 1565 roku w Łukowej było: 81 kmieci osiadłych, 7 zagrodników, 6 karczmarzy, 42 bartników,
2 stawy, folwark starościński, 5 lat później – w 1560 r. Łukowa liczyła 23 i 7/8 łana osiadłego. W roku 1557 na terenie
Łukowej miały miejsce rozruchy chłopskie – włościanie z Łukowej napadli na podstarościego zamechskiego Topornickiego. Do protestujących została wysłana specjalna komisja, w celu rozpatrzenia skargi łukowian, komisja wydała zapewne korzystny werdykt dla chłopów, ponieważ Jan Zamoyski zmniejszył pańszczyznę z 6 do 4 dni w tygodniu (było to
w 1591 r.). W 1578 r. na zaproszenie Zamojskiego polował na terenie lasów łukowskich i zamechskich sam Król Batory
ze swoim sekretarzem Janem Kochanowskim. Na część króla Kochanowski napisał poemat, w którym pisze o powstaniu
Łukowej podkreślając urokliwe rzeki i lasy. W roku 1588 Łukowa weszła w dziedziczne posiadanie Jana Zamoyskiego,
a w 1589 r. włączona została do Ordynacji Zamojskiej. Podczas najazdu tatarskiego Łukowa została zniszczona (1624 r.),
183 mieszkańców uprowadzono do niewoli, 38 domów spalono i zabrano 38 koni. Przed rokiem 1466 powstał na terenie
wsi pierwszy drewniany kościół. W roku 1583 właścicielem (dzierżawcą) wsi był Marcin Uhrowiecki, który założył zbór
ariański (najprawdopodobniej w kościele). W 1880 r. został wybudowany kościół murowany z cegły, jednonawowy p.w.
Wniebowzięcia NMP z fundacji hrabiego Maurycego Zamoyskiego z obrazem Rafała Hadziewicza w ołtarzu głównym.
Na cmentarzu łukowskim o powierzchni 4 ha i kształcie wydłużonego prostokąta znajduje się mogiła powstańców styczniowych z oddziału Marcina Borelowskiego, poległych w bitwie pod Kobylówką 16 kwietnia 1963 r. W XVIII w. istniała
w Łukowej poczta, która została przeniesiona do Tarnogrodu (1787 r.). Jak podaje spis, w roku 1827 wieś była w powiecie tarnogrodzkim i parafii Łukowa. W 1927 r. w Łukowej powstała 7-klasowa Powszechna Szkoła Podstawowa. Okres
okupacji to czas kiedy Niemcy kilkakrotnie dokonywali egzekucji miejscowych Polaków oraz Żydów – liczba zabitych
nieznana. W 1943 r. w marcu większość łukowian została wywieziona do obozów i na roboty do Rzeszy, a opuszczone
gospodarstwa zostały nasiedlone przez nacjonalistów ukraińskich. W nocy z 18 na 19 października oddziały leśne AK
i BCh dowodzone rozbiły miejscowy areszt. Po udanej ofensywie na posterunek złożony z policji ukraińskiej zostało
uwolnionych 3 partyzantów z Osuch. 24 czerwca 1944 r. nad Sopotem doszło do największej w Polsce bitwy partyzanckiej w ramach niemieckiej akcji Sturmwind II. Zginęło ok. 400 żołnierzy AK i BCh tj. 50% stanu osobowego zgrupowania mjr. Edwarda Markiewicza Kaliny.
Gospodarka

Rolnictwo stanowi jeden z ważnych działów gospodarki gminy. Charakteryzuje się niską efektywnością i niskimi dochodami rolników. Jednym z czynników ograniczających efektywność jest jego nadmierne rozdrobnienie. Uzupełnieniem
dochodów dla ponad 80% gospodarstw rolnych są dopłaty bezpośrednie, uzyskiwane przez rolników od roku 2004.

Produkcja roślinna ma charakter wielokierunkowy, mało wyspecjalizowany. W ostatnich latach nie uległa zmianie
struktura produkcji rolnej w gminie. Specjalizuje się ona nadal w produkcji zbóż, zwłaszcza pszenicy i jęczmienia oraz
tytoniu i innej produkcji roślinnej. Produkcja zwierzęca w Gminie Łukowa to przede wszystkim hodowla trzody chlewnej – średnio 5 szt. w gospodarstwie rolnym. Niektóre gospodarstwa posiadają pogłowie bydła – krowy. Poziom wyposażenia gospodarstw rolnych w maszyny rolnicze oraz sprzęt do produkcji rolnej w indywidualnych gospodarstwach
rolnych jest bardzo wysoki. Grupą producencką na terenie gminy jest Łukowska Grupa Producentów Tytoniu.
Drugim obok rolnictwa najważniejszym działem gospodarki gminy jest przemysł. Gmina Łukowa stała się kolebką
firmy Black Red White S.A. To na tym terenie w miejscowości Chmielek na początku lat osiemdziesiątych rozpoczęto produkcję pierwszych wzorów mebli. Region był świadkiem dynamicznego rozwoju firmy, która w 1989 r. przyjęła nazwę
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PPH Black Red White. Przedsiębiorstwo założone przez prywatnego właściciela przekształciło się w 1999 r. w spółkę akcyjną. Black Red White S.A. jest obecnie jednym z największych producentów mebli w Polsce oraz znaczącym ich eksporterem na rynki całego świata. Dynamiczny rozwój firmy zaowocował powstaniem wyspecjalizowanych zakładów
zatrudniających pracowników, które poza Gminą Łukowa zlokalizowane zostały w kilku miastach na terenie Polski.
„Convex-Glass” Sp. z o.o. jest prywatną firma polską, która powstała w 1995 roku. Od początku swej działalności firma
zajmuje się przetwarzaniem szkła na potrzeby zakładów meblowych grupy „BLACK RED WHITE”. Posiada w swej
ofercie: ciecie, szlifowanie, fazowanie, formowanie, sitodruk, lakierowanie, witraże, hartownie szkła płaskiego i giętego.
Oferuje szeroki asortyment: float, lustra, szkła barwione w masie oraz ornamenty.
Turystyka

Atutem gminy jest korzystny mikroklimat, różnorodność środowiska oraz ciekawe ukształtowanie terenu co stanowi
podstawę do rozwoju różnych form turystki. Na terenie gminy znajduje się szlak turystyczny-rowerowy, prowadzący przez
większość miejscowości Gminy Łukowa. Dzięki wyprawie rowerowej możemy poznać walory przyrodniczo-geograficzne
oraz miejsca związane z historią naszej gminy.
W niewielkiej miejscowości Borowiec, położonej wśród lasów Puszczy Solskiej, obok gospodarstw rdzennych mieszkańców powstają domy letniskowe ludzi przyjeżdżających na weekendy i wakacyjny urlopowy wypoczynek. Rozwija się
powoli baza noclegowa i agroturystyczna. Do już istniejących należy zaliczyć: kwaterę „Pod Sośniną” w Podsośninie,
„Perłę Tanwi” w Pisklakach oraz Ośrodek Sportowo-Rekreacyjny także w Pisklakach.
Ponadto na terenie gminy organizowane są spływy kajakowe na rzece Tanew a na uwagę zasługuje stanowisko wędkarskie w Chmielku. Położenie gminy, walory środowiska naturalnego, zasoby wód mineralnych, najczystsze powietrze
w Polsce, niezwykła uroda rzek i lasów to wszystko stanowi o predyspozycji terenu gminy do rozwoju turystyki.
Ewenementem turystycznym jest też zachowana kultura ludowa w postaci pieśni weselnych, bożonarodzeniowych
i innych prezentowanych przez najwyżej w Polsce oceniane zespoły śpiewacze, a także jedyny w kraju zwyczaj dunajowania (opieką merytoryczną wszystkich zespołów zajmuje się miejscowy GOK, który wydał na płycie CD prastare pieśni łukowskie). Od 2002 r. na terenie Gminy Łukowa działa Społeczny Komitet Opieki nad Cmentarzami, który w ciągu
dwunastu kwest zebrał ponad 94 tys. zł, za które odremontowanych zostało ponad 80 zabytkowych figur i nagrobków na
cmentarzach w Łukowej, Chmielku i Szarajówce oraz w Osuchach i Borowcu.
Zabytki

– zespół administracji gminnej: budynek urzędu gminy, budynek dawnego aresztu z 1905 r.,
– cmentarz wojenny z I wojny światowej w Podsośninie Łukowskiej.

Warto zobaczyć

– ruchome dobra kultury, znajdujące się w kościele parafialnym p.w. Wniebowzięcia NMP w Łukowej; są to przedmioty wchodzące w skład ruchomego wyposażenia kościoła: ołtarz główny, obraz „wniebowzięcie NMP – Rafała
Hadziewicza, rzeźba „św. Antoni Padewski”, rzeźba „św. Franciszek, rzeźba „Prorok”, ołtarz boczny prawy, obraz
„Chrzest Jezusa w Jordanie, obraz „Bóg Ojciec, ołtarz boczny lewy, obraz „Matka Boska przekazująca różaniec św.
Dominikowi”, obraz „św. Andrzej”, obraz „Matka Boska, obraz „św. Jan Nepomucen, obraz „św. Franciszek
z Asyżu, obraz „św. Kazimierz, ołtarz boczny lewy, ołtarz boczny prawy,
– najstarszy na Lubelszczyźnie pomnik miecznika warszawskiego z 1791 r.,
– pomnik powstańców styczniowych (z 1938 r.),
– zegar słoneczny,
– największy w Polsce cmentarz partyzancki z 1944 r.,
– cmentarz spalonych żywcem mieszkańców Szarajówki z 1943 r.,
– cmentarz prawosławny w Chmielku z XVIII w.
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Gmina Obsza

Urząd Gminy w Obszy, Obsza 36,
23-413 Obsza,
Telefon.: 84 689 10 02, 84 689 10 17, 84 689 10 45,
Faks: (0-84) 627-34-09
email: sekretariat@obsza.pl; www.obsza.pl

Wójt – mgr Andrzej Placek
Sekretarz – mgr Grzegorz Wróbel
Skarbnik – mgr Grzegorz Kutni
Przewodniczący Rady Gminy – Andrzej Padiasek
Historia Gminy

Obsza – pierwotnie Psza lub Psze – była siedzibą możnego rodu ruskiego Kustrów i leżała w Ziemi Przemyskiej woj.
Ruskiego. Od XV w. wieś królewska w starostwie Zamch, w 1588 r. wraz z całym starostwem znalazła się w rękach Jana
Zamoyskiego i weszła w skład utworzonej później Ordynacji Zamojskiej. Jak w powyższym, teren obecnej gminy Obsza
stanowił dawniej trzon starostwa zamechskiego, położonego na pograniczu polsko – ruskim. To położenie pomiędzy Polską i Rusią odbiło się na historii tej ziemi, a wpływ kultury wschodu i zachodu jest widoczny nawet dzisiaj. Późniejsze
losy tej ziemi zaznaczyły ją różnymi granicami staropolskich województw, zaborów, a obecnie nowych województw i powiatów. Najstarsze osadnictwo na tym terenie występuje już w średniowieczu. Tu mieszkał i działał znany w swoim czasie Jaśko (Iwan) Kustra z Krzeszowa. Do Zamchu na polowanie przyjeżdżał król Władysław Jagiełło i tu między innymi
wystawił przywileje dla miasta Lwów. Od 1867 r. wieś Obsza została siedzibą gminy Babice w utworzonym wówczas powiecie biłgorajskim guberni lubelskiej, z którym związana jest do dziś. We wrześniu 1939 r. gmina była miejscem starć
żołnierzy polskich z hitlerowcami oraz z oddziałami Armii Czerwonej (bój w lesie Parszywiec 28 września). Podczas okupacji wsie gminy zostały wysiedlone przez Niemców, a gospodarstwa polskie objęli Ukraińcy.
Gmina Obsza najdalej na południe wysunięta gmina woj. lubelskiego, granicząca bezpośrednio z województwem podkarpackim. Północno – wschodnia część gminy przylega do parku krajobrazowego Puszczy Solskiej. Granica gminy biegnie wzdłuż rzeki Tanew, bezpośrednio do Tanwi przylega duży kompleks łąk i pastwisk sąsiadujących z lasem. Gmina
zajmuje powierzchnię 113 km2 i liczy około 4440 mieszkańców. W skład gminy wchodzi sześć miejscowości: Obsza,
Babice, Dorbozy, Olchowiec, Wola Obszańska, Zamch.
Gospodarka

Gmina ma charakter przeważnie rolniczy, przeważają
klasy bonitacyjne gleb III b oraz IV a i IV b. Funkcjonuje
około 982 gospodarstw indywidualnych, dających zatrudnienie 55% ogółu mieszkańców gminy. W gospodarstwach rodzinnych, których średnia powierzchnia wynosi 6,5 ha
uprawia się przede wszystkim tytoń, owoce miękkie, zboża,
warzywa.
Gmina jest dobrze wyposażona w infrastrukturę techniczną, wszystkie miejscowości w gminie posiadają sieć
wodociągową, telefoniczną. Obecnie realizowana jest budowa
sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zamch i Olchowiec, przy czym w miejscowości Obsza, Wola Obszańska
i Zamch kanalizacja została wybudowana, a ścieki odprowadzane są do oczyszczali w Zamchu. Budowa kanalizacji sanitarnej w pozostałych miejscowościach wraz z rozbudową
oczyszczalni ścieków jest realizowana etapami. W gminie
funkcjonuje pięć szkół podstawowych i gimnazjum.
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Turystyka

Gmina posiada walory turystyczne i rekreacyjne. Ze względu na zróżnicowanie form krajobrazowych oraz wysoką jakość i różnorodność środowiska jest to doskonały teren do wypoczynku. Walory krajobrazowo-przyrodnicze (czyste powietrze , tereny zielone) dają dobre podstawy do rozwoju agroturystyki. Na północy gminy, przy rzece Tanew w pobliżu
lasów Puszczy Solskiej w miejscowości Zamch jest atrakcyjny teren, przeznaczony pod zbiornik małej retencji. W chwili
obecnej Gmina Obsza jest na etapie opracowywania dokumentacji technicznej na to zadanie, które w większości będzie
finansowane z budżetu państwa. Planowana powierzchnia to około 230 hektarów lustra wody. Zrealizowanie takiej inwestycji dałoby bez wątpienia impuls do rozwoju agroturystycznego gminy oraz ochroniło by mieszkańców gminy i okolic przed powodziami i podtopieniami.
Oprócz walorów przyrodniczych na uwagę zasługuje dziedzictwo kulturowe gminy, w każdej miejscowości działa
Koło Gospodyń Wiejskich, są to zespoły śpiewacze. KGW zrzeszają panie, które biorą czynny udział w kultywowaniu
i tworzeniu kultury i reklamują i reprezentują gminę na zewnątrz. Bogaty i zróżnicowany gatunkowo repertuar stanowi
prezentację miejscowego folkloru, pielęgnowanego i przekazywanego z pokolenia na pokolenie w formie ustnego przekazu. Dominują pieśni obrzędowe: weselne, pogrzebowe, kolędowanie podczas Świąt Bożego Narodzenia, religijne. Zdobywają wiele nagród choćby na Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym.
Przy Gminnym Ośrodku Kultury w Obszy działa bardzo młoda oparta praktycznie na samej młodzieży orkiestra dęta,
która odnosi znaczące sukcesy: w 2011 roku zajęła pierwsze miejsce na Powiatowym Przeglądzie Strażackim Orkiestr
Dętych. Ponadto w Wojewódzkim Przeglądzie zajęli premiowane piąte miejsce.
Zabytki
–

Kościół parafialny rzymsko-katolicki w Obszy p.w. Wniebowzięcia NMP zbudowany w 1860 r. jako cerkiew
unicka.

Warto obejrzeć

– kościół parafialny w Zamchu p.w. św. Jozafata wzniesiony w 1842 r. z fundacji hr. Konstantego Zamoyskiego jako
cerkiew unicka,
– kościół w Babicach p.w. św. Andrzeja Boboli, fundowali w latach 80-tych XIX w. jako cerkiew prawosławna
miejscowi parafianie i Zamoyscy, od 1947 roku przejęty przez kościół rzymsko-katolicki,
– cmentarz w Obszy ze zbiorowymi mogiłami żołnierzy WP z Września 1939 r.,
– kaplica murowana z XIX w. w Olchowcu.

Gmina Potok Górny

Urząd Gminy w Potoku Górnym, Potok Górny 116,
23-423 Potok Górny,
Telefon: 84 685 25 00, 84 685 25 18, 84 6351394
email: gmina_potok_g@wp.pl; www.potokgorny.com.pl
Wójt – Edward Hacia
Sekretarz – Alina Marianna Deryło
Skarbnik – Czesława Maria Kaproń
Przewodnicząca Rady – Maria Waliłko
Historia

Większość śladów najstarszej bytności człowieka na terenie gminy Potok Górny ukrywa zapewne ziemia. Przypadkowo
odkryte znaleziska archeologiczne m.in. toporków granitowych w Lipinach Górnych pozwalają przypuszczać, że zalążki
osadnictwa lub pobyt ludów koczowniczych datuje się na 3900 – 3700 lat p.n.e. Większość miejscowości gminy założono
na przełomie XVII i XVIII wieku z nadania tych ziem przez króla któremuś z możnych rodów. W znacznej przewadze
byli to Zamoyscy lub rody z nimi skoligacone. Kiedy powstawała Ordynacja Zamoyska, wszystkie niemal wsie gminy
były w rękach tego rodu i weszły w skład Ordynacji w Kluczu Krzeszowskim, a potem Księżpolskim. Pierwsze historyczne wzmianki o miejscowości Potok Górny pojawiły się na początku XVI wieku. Przez cały okres rozwoju miejscowością interesowali się królowie i możni. Król Stefan Batory przywilejem wydanym w Wilnie 15 czerwca 1558 r.
wybudował i wyposażył tutejszy kościół. W 1588 r. Wola Kulińska (dawna nazwa Wsi Potok Górny) znalazła się w dziedzicznej własności hetmana i kanclerza koronnego Jana Zamoyskiego, w rok później w Ordynacji Zamoyskich. Zapisy
z 1669 r. mówią, że w Potoku istniały dwa wójtostwa: podkomorzego bełskiego Komorowskiego i Gałczyńskiego. W tym
czasie wymieniane są już dwie miejscowości: Potok Górny i Potok Dolny. W 1743 r. Teresa z Michowskich Zamoyska
funduje, stojący do dziś, kościół parafialny p.w. św. Jana Chrzciciela. Od 1792 r. Potok został ośrodkiem klucza dóbr Ordynacji Zamoyskich. Pomyślny rozwój gospodarczy Potoka i okolicznych wiosek sprzyjał współistnieniu mieszkającej
tu ludności polskiej i ruskiej. Już w XVII wieku na naszych ziemiach zaczęli się pojawiać Żydzi. Obecny obszar gminy
Potok Górny po I rozbiorze znalazł się na terenie zaboru austriackiego. Od 1809 r. został włączony do Księstwa Warszawskiego, a od 1815 r. Ziemia Potocka usytuowana była w pasie pogranicza austriacko – rosyjskiego w obrębie Królestwa Polskiego zależnego od Rosji. Położenie na pograniczu Galicji i Kongresówki spowodowało, iż tereny te stały się
miejscem ważnych wydarzeń historycznych rozegranych w okresie Powstania Styczniowego. W czasie II wojny światowej, dzięki swemu położeniu Potok uniknął bezpośrednich działań wojennych, ale piętno wojny zostało odciśnięte na
miejscowej ludności. Mieszkańcy znaleźli się w trudnym położeniu. Sytuacja wojny doprowadziła do bratobójczych
walk między Polakami i Ukraińcami. Dwukrotnie przeprowadzano pacyfikację Potoka Górnego – pierwszą 13 października 1942 r., drugą 19 grudnia 1943 r. W akcjach pacyfikacyjnych zamordowano 39 mieszkańców, męczeńską
śmiercią zginął ksiądz Błażej Nowosad.
Gmina Potok Górny powstała między 1866 a 1870 r. z gminy Lipiny powiatu biłgorajskiego guberni lubelskiej Królestwa Polskiego po przeniesieniu jej siedziby z Lipin Dolnych do Potoka Górnego. W latach 1912-1915 wchodziła w skład
guberni chełmskiej. W 1919 r. gmina znalazła się w woj. lubelskim. Według stanu na 30 września 1921 gmina Potok
Górny obejmowała miejscowości Dąbrówka, Jedlinki, Kulno, Lipiny Dolne, Lipiny Główne, Lipiny Górne, Lipiny Nowe,
Zagrody Naklickie, Naklik, Potok, Potok Górny, Potok Poduchowny, Szyszków i Zagródki. Gmina liczyła 8011 mieszkańców. W reformie administracyjnej w 1954 r. dotychczasowa gmina została podzielona na gromady: Kulno, Lipiny
Dolne, Potok Górny i Szyszków. W ramach tej reformy 1 stycznia 1955 gromadę Kulno wyłączono do powiatu leżajskiego województwa rzeszowskiego. Przed 1 lipca 1965 zniesiono gromadę Szyszków, a jej obszar włączono do gromady
Potok Górny. W obecnym układzie administracyjnym Gmina Potok Górny funkcjonuje od 1 stycznia 1973 r., a powstała
z połączenia dwu gromad – Potoka Górnego i Lipin Dolnych, do których należały miejscowości:
– Gromada Potok Górny: Potok Górny, Dąbrówka, Zagródki, Szyszków, Naklik, Jedlinki,
– Gromada Lipiny Dolne: Lipiny Dolne, Lipiny Górne-Borowina, Lipiny Górne – Lewki.
Powierzchnię gminy powiększono o obszary leśne z dawnej gminy Huta Krzeszowska (między Harasiukami a Lipinami
Górnymi) oraz o wsie Malennik i Jasiennik Stary z dawnej gminy Krzeszów. W okresie od 2 lipca 1976 do 1 października
1982 r., gdy gmina Biszcza była zniesiona, do gminy Potok Górny należało sołectwo Gózd Lipiński.
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Gospodarka

Gmina ma charakter typowo rolniczy. Największą część jej powierzchni zajmują użytki rolne, tj. grunty orne, łąki
i pastwiska. Najliczniej występującymi glebami na terenie gminy są gleby zaliczane do kompleksu żytniego dobrego,
które zajmują powierzchnię ok. 35% ogółu gruntów ornych. Ich górne poziomy są najczęściej silnie zakwaszone. Poziom
próchnicy gleb w gminie wykazuje skład mechaniczny piasków gliniastych mocnych i w/g klasyfikacji bonitacyjnej są to
przeważnie gleby klasy IVa i IVb (54,1%), klasa V zajmuje 27%, a VI – 16,4%. Na glebach tych dobre wyniki daje uprawa
roślin o niewysokich wymaganiach tj. żyto, ziemniaki, mieszanki zbożowe, gryka oraz uprawa tytoniu. Gmina jest jednym z największych w województwie producentem tytoniu wysokiej jakości. Tytoń uprawiany jest na 1120 ha i stanowi
ponad 20% łącznej powierzchni upraw.
Turystyka

Równinny teren gminy sprzyja wycieczkom rowerowym i pieszym. Przez gminę Potok Górny przebiega Rowerowy
Szlak Zaborszczyzny. Trasa została wytyczona na południu powiatu biłgorajskiego i wschodzie powiatu niżańskiego.
W całości wiedzie po drogach Płaskowyżu Tarnogrodzkiego z Księżpola nad Tanwią do Krzeszowa nad Sanem. Terminu
Zaborszczyzna (Zaborze) użył po raz pierwszy w pismach hetman i kanclerz koronny Jan Zamoyski w XVI wieku. Nazwa
geograficzna Zaborszczyzna odnosiła się do okolic Krzeszowa i Tarnogrodu. Szlak łączy dwa województwa: lubelskie
i podkarpackie, dwa powiaty: biłgorajski i niżański, przebiega przez teren pięciu gmin: Księżpol, Biszcza, Potok Górny,
Harasiuki i Krzeszów. Trasa ze względu na równinny charakter jest dość łatwa i atrakcyjna ze względu na ciekawe przyrodniczo miejsca oraz zabytki kultury. Długość trasy to ok. 60 km, czas przejazdu ok. 6 godz.
Zabytki

– zespół kościelny: kościół parafii rzymskokatolickiej p.w. św. Jana Chrzciciela w Potoku Górnym (1743–54) wraz
z wyposażeniem w zabytki ruchome, mur cmentarza kościelnego z furtką, kapliczką z XVIII w. i bramą – dzwonnicą z 1822 r.; drzewostan w granicach ogrodzenia cmentarza kościelnego: w granicach kościoła znajduje się
z cmentarz przykościelny z drzewostanem z początku XIX w. Kościół został wybudowany w latach 1743–1754
z fundacji ówczesnego proboszcza, ks. Grzegorza S. Jastrzębskiego, Teresy Zamoyskiej i Grabińskich (okoliczni
dzierżawcy); konsekrowany 11 grudnia 1754 roku przez bp. Wacława Hieronima Sierakowskiego. Jest to obiekt późnobarokowy, orientowany, murowany z cegły, otynkowany, trzynawowy, bazylikowy z transeptem; prezbiterium
jest jednoprzęsłowe, równej szerokości z nawą główną, zamknięte trójbocznie; w kościele znajduje się zakrystia
ze skarbczykiem na piętrze, kruchta (dawny skarbiec); wyposażony jest w korpus trójprzęsłowy z wąskimi nawami
bocznymi, transept o silnie wystających, jednoprzęsłowych ramionach; kościół parafialny otoczony jest starym
murem, krytym dachówką, z kapliczką, bramą, dzwonnicą i furtą na plebanię.
– kościół parafii rzymskokatolickiej p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej (dawna cerkiew unicka) z 1869 r. w Lipinach Dolnych: to drewniany kościół rzymskokatolicki, wybudowany w 1869 roku przez unitów (poprzednio istniała tu stara, drewniana świątynia, również unicka); od 1875 roku w rękach prawosławnych; po zakończeniu
I wojny światowej przekazany został kościołowi katolickiemu, a w 1920 roku dokonano jego poświęcenia;
w związku z przeznaczeniem kościoła do kultu katolickiego częściowo go przerobiono i wybudowano chór; w latach 1924–1928 dobudowano 2 kaplice boczne oraz oszalowano kościół z zewnątrz i pomalowano; w 1950 roku
pokryto kościół blachą; w 1981 roku dokonano generalnego remontu. W 1999 roku pomalowano dach, ściany zewnętrzne kościoła oraz założono nową instalację elektryczną; kościół drewniany, z jedną wieżą na frontonie, jednonawowy, wewnątrz wybity klepką artystycznie wykonaną, sufit kasetonowy z drzewa; świątynia ma ołtarz
główny, drewniany z obrazem MB Częstochowskiej; ołtarze boczne po prawej stronie: z obrazem św. Franciszka
z Asyżu i figurą Matki Bożej, po lewej – z figurką Serca Pana Jezusa i z obrazem Pana Jezusa w Ogrodzie Oliwnym; ołtarze odnowione w latach: 1998–2000; ławki i konfesjonał są dostosowane do wystroju kościoła, na chórze muzycznym organy sprowadzone ze Lwowa (ok. r. 1930); w 2011 roku dokonano remontu dachu, zmieniono
pokrycie oraz odnowiono elewację.
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Miasto i Gmina Tarnogród

Urząd Miejski w Tarnogrodzie, ul. Tadeusza Kościuszki 5,
23-420 Tarnogród,
Telefon: 84 689 71 61, Faks: 84 689 77 31,
Email: urzadmiejski@tarnogrod.eu; um@tarnogrod.pl;
www.tarnogrod.pl
Burmistrz – Eugeniusz Stróż
Sekretarz – Agnieszka Łagowska Borek
Skarbnik – Stanisława Lis
Przewodniczący Rady – Jan Pawlik
Historia

Gmina Tamogród położona jest w województwie lubelskim
w południowej części powiatu biłgorajskiego zajmując powierzchnię 114 km2, z czego obszar miasta to 11 km2. W skład
gminy wchodzą miejscowości: Różaniec I, Różaniec II, Wola Różaniecka, Luchów Górny i Luchów Dolny. Początek Tarnogrodu sięga 2 poł. XVI stulecia. W 1567 roku król Zygmunt August, przychylając się do prośby Stanisława Targońskiego,
wojewody sandomierskiego i starosty krzeszowskiego, wydał przywilej lokacyjny miasta. Przywilej Zygmunta Augusta
wyznaczał granice Tarnogrodu, a założenie miasta i jego administrowanie zlecił „znając jego uczciwość i szczególną pracowitość” Florianowi Słące, podstaroście krzeszowskiemu. Podstawą dla założenia urbanistycznego miasta był obszerny,
prostokątny, mierzący 140x160 metrów rynek z ratuszem na środku. Korzystne położenie miasta przy ważnym trakcie prowadzącym z Lublina do Przemyśla, brak w pobliżu ośrodków mogących z nim konkurować, wreszcie liczne przywileje
i sprawna administracja przyczyniły się do szybkiego jego rozwoju. Już w 1591 roku stało 57 domów, a poza nim dalsze
316. Tarnogród liczył wówczas około 1500 mieszkańców, w tym 148 rzemieślników, miedzy innymi mieczników, pancerników, haftników, iglarzy i złotników. W 1588 r. królewski dotąd Tarnogród przeszedł na własność hetmana i kanclerza wielkiego koronnego Jana Zamoyskiego. W rok później miasto włączono do Ordynacji Zamojskiej.
W XVII stuleciu na Tarnogród spadło wiele klęsk: pożarów i epidemii. Tylko w 1722 roku na cholerę zmarło około
200 osób. Miasto i jego okolice pustoszyły liczne najazdy Tatarów, Kozaków, Szwedów i Siedmiogrodzian. Mimo to
w XVII i XVIII wieku Tarnogród pozostawał w centrum regionu. Na targi i jarmarki ściągali kupcy z odległych miast.
Kwitło rzemiosło i działały cechy: krawiecki, tkacki, szewski, bednarski, kowalski, kuśnierski, piekarski i sitarski.
26 listopada 1715 r. w Tarnogrodzie zawiązano konfederację wymierzoną przeciwko polityce saskiej. Na jej czele
staną marszałek Stanisław Ledóchowski. Jakkolwiek ten zryw szlachecki historycy oceniają różnie, to za sprawą konfederacji o Tarnogrodzie piszą dziś wszystkie podręczniki historii Polski. W 1772 r. Miasto znalazło się w zaborze austriackim, natomiast po wojnie 1809 r. Włączono je do Księstwa Warszawskiego. Od 1810 r. do 1842 r. Tarnogród pełnił
funkcję stolicy powiatu, do którego należały m.in. Goraj i Biłgoraj.
Podczas powstania styczniowego wielu mieszkańców miasta wstąpiło do oddziałów powstańczych. W Tarnogrodzie
i okolicach dochodziło do bitew z wojskami rosyjskimi. Powstańcom poległym w jednej z nich, w wąwozie „siekane”,
poświęcona jest tablica pamiątkowa wmurowana w parkan kościoła parafialnego.
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Turystyka

Atutem gminy jest czyste i wolne od skażeń środowisko naturalne. W parku należącym do Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Różańcu Pierwszym, rosną pomnikowe lipy, dęby oraz jesiony. Lasy zajmują powierzchnię około 3000 ha, a lesistość gminy wynosi 26%. Jednakże niewątpliwą atrakcją dla turystów jest sąsiedztwo otuliny parków w jakich znajduje
się nasza gmina, a mianowicie Roztoczańskiego Parku Narodowego oraz Krajobrazowego Parku Puszczy Solskiej. Poprzecinane malowniczymi rzeczkami, o zróżnicowanym głównie iglastym drzewostanie, stanowią ciekawy cel wędrówek
pieszych i rowerowych, rodzinnych wypraw na grzyby i jagody. Są pełne wielu ciekawych gatunków zwierząt, co czyni
je rajem dla myśliwych, zarówno tych polujących tradycyjnie ze strzelbą jak też zwolenników bezkrwawych łowów z lornetką, kamerą lub aparatem fotograficznym. Na terenie gminy są zbiorniki wodne, pełne ryb, stanowiące doskonałą ostoję
dla wędkarzy, a za sprawą proekologicznej polityki władz i działaniom podjętym dla poprawy czystości cieków wodnych.
Infrastruktura turystyczna w gminie wciąż się rozwija. Powstają nowe miejsca noclegowe oferujące turystom znakomitą
bazę startową do wędrówek po mieście i okolicach, a także organizację przyjęć, konferencji i imprez integracyjnych.
Działalność kulturalną w gminie zapewniają Tarnogrodzki Ośrodek Kultury oraz Miejska Biblioteka Publiczna, która mieści się w budynku dawnej synagogi. Tarnogrodzki Ośrodek Kultury prowadzi działalność kulturalną, o charakterze lokalnym i ponadlokalnym, jest to ważny element promocji miasta w regionie, kraju i za jego granicami. TOK jest organizatorem
Ogólnopolskiego Sejmiku Teatrów Wsi Polskiej, oraz wielu innych imprez kulturalnych, m.in. Dni Tarnogrodu, Plenerów
Malarskich, warsztatów integracyjnych oraz wystaw. Tarnogród zyskał renomę Stolicy Teatrów Wsi Polskiej.
W 1867 r. Tarnogród włączono do nowo utworzonego powiatu biłgorajskiego, a w 1870 r. na mocy postanowienia
Komitetu Urządzeniowego, podobnie jak 337 innych miast Królestwa, zdegradowany został do roli osady.
Podczas I wojny światowej wielu mieszkańców Tarnogrodu walczyło o niepodległość Ojczyzny w legionach Józefa
Piłsudskiego. 17 czerwca 1915 r. miasto opuściły wojska rosyjskie, a po zakończeniu działań wojennych 11 listopada
1918 r. austriackie. W trzy lata po odzyskaniu niepodległości Tarnogród liczył blisko 5 tysięcy mieszkańców.
Podczas Kampanii Wrześniowej 15.09.1939 r. w mieści doszło do potyczki wojsk polskich i niemieckich. Były ofiary
po obu stronach. Nazajutrz Niemcy spalili część miasta. 27 września 1939 r. na krótko do Tarnogrodu wkroczyły wojska
sowieckie. W okresie okupacji hitlerowskiej z pośród 2,5 tysięcznej społeczności żydowskiej Tarnogrodu 1800 osób zostało zabitych, a reszta trafiła do obozów. Dramatyczny był też los Polaków. W dniu 30 czerwca 1943 r. wysiedlono około
tysiąca mieszkańców Tarnogrodu. Spis sporządzony po tym wydarzeniu mówił, że w mieście mieszkały 1872 osoby,
w tym 8 Niemców, 1402 Ukraińców i tylko 462 Polaków. 21 lipca miasto opuścili Niemcy, a następnego dnia wkroczyły
do niego wojska sowieckie.
Po wojnie, w Tarnogrodzie powstały nowe osiedla i zakłady pracy. Natomiast w 1987 roku po wielu latach starań
odzyskał on utracone w 1870 r. prawa miejskie.
Gospodarka

Gmina Tarnogród charakteryzuje się typowo rolniczym charakterem. Funkcjonujące tu indywidualne gospodarstwa
rolne cechuje duże rozdrobnienie. Sektor produkcyjny oraz usług pozarolniczych opiera się w głównej mierze o podmioty
gospodarcze zatrudniające poniżej 10 osób. Rolnictwo jest podstawowym działem gospodarki gminy, a produkcja ukierunkowana jest głównie na uprawę roślin przemysłowych tj. tytoń, a także owoców miękkich tj. malina, truskawka, porzeczka, aronia. W ostatnich latach areał upraw owoców miękkich ciąż wzrasta. Staje się to za sprawą powstałego kilka
lat temu w Tarnogrodzie dużego zakładu skupującego i przetwarzającego owoce i warzywa.
Korzystnym zjawiskiem jest małe zanieczyszczenie środowiska naturalnego gminy, co stwarza ogromne możliwości
rozwoju rolnictwa ekologicznego. Na terenie gminy Tarnogród brak jest przemysłu, który byłby uciążliwy dla środowiska
naturalnego, a zmniejszenie intensyfikacji nawożenia upraw kosztem nawożenia organicznego, ma dodatkowy wpływ na
taki stan. W produkcji zwierzęcej dominuje hodowla trzody chlewnej oraz krów mlecznych. W gminie Tarnogród większość podmiotów należy do sektora prywatnego, z czego około 85% to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W strukturze podmiotów prowadzących działalność gospodarczą zdecydowanie dominują podmioty zajmujące
się handlem i usługami. Małe i średnie przedsiębiorstwa mają więc szczególną rolę w rozwoju gospodarczym gminy. Podejmując działania związane z rozwojem społeczno-gospodarczym władze gminy stwarzają dogodne warunki do wzrostu
liczby przedsiębiorstw, a w szczególności w branżach kluczowych dla rozwoju Tarnogrodu tj. usługach rynkowych, przetwórstwie w tym przetwórstwie lokalnych płodów rolnych. Wizytówką gminy Tarnogród jest bardzo dobrze rozwinięta
baza sportowa. Oprócz trzech sal gimnastycznych, na terenie gminy są dwa nowoczesne pełnowymiarowe stadiony piłkarskie, dwa kompleksy boisk sportowych Moje Boisko – Orlik 2012 oraz kompleks boisk wielofunkcyjnych. Z obiektów
tych korzysta rocznie duża liczba dzieci i młodzieży, co ma przełożenie na sukcesy miejscowych klubów sportowych.

168

Zabytki

– Kościół parafii rzymskokatolickiej p.w. Przemienienia Pańskiego, wraz z wyposażeniem wnętrza w zabytki ruchome, drzewostan otaczający kościół, dzwonnica bramowa; kościół powstał w latach 1750–1777, wzniesiony
w stylu barokowym, według projektu architekta Bernarda Morderera, z pochodzenia Niemca powszechnie występującego pod nazwiskiem Meretyn (Merettini); bogactwem kościoła Tarnogrodzkiego jest wielki ołtarz z II połowy XVII wieku, przeniesiony tu w 1783
roku z Kolegiaty Zamojskiej; ołtarz ten posiada dwa oryginalne obrazy Domenica Tintoretta, zamówione dla Kolegiaty przez kanclerza Jana Zamojskiego
w Wenecji, a sprowadzone do Polski w roku 1604 r.
– Modrzewiowy kościół filialny rzymskokatolicki p.w. św. Rocha wraz z wyposażeniem wnętrza i otoczeniem z drzewostanem, w granicach cmentarza kościelnego; wybudowany w 1600 r. jest najstarszym drewnianym kościołem na
Zamojszczyźnie,
– XVI-wieczna bożnica wraz z najbliższym otoczeniem (brzeg rzeczki, na którym wzniesiono bożnicę); po II wojnie światowej pełniła funkcję magazynu GS;
w latach 1985–1990 przeprowadzona została gruntowna renowacja budynku
z przeznaczeniem na bibliotekę; dziś oprócz księgozbioru, w obszernym wnętrzu z żaglowym sklepieniem wspartym na czterech potężnych filarach znajduje
się Regionalna Izba Pamięci; w budynku tym mieści się również galeria, w której odbywają się wystawy organizowane przez tutejszy Tarnogrodzki Ośrodek
Kultury; o dawnej funkcji budowli przypomina zachowany przy wschodniej
ścianie, polichromowany Aron Hakodeusz – rodzaj ołtarza, w którym niegdyś
przechowywane były święte pisma, tzw. rodały.

Warto zobaczyć
– cerkiew prawosławna p.w. Św. Trójcy, wybudowana w latach 1850–1875; wnętrze cerkwi jest polichromowane,
a oddzielający nawę od prezbiterium ikonostas pochodzi
z drugiej połowy XIX wieku.
– na osiedlu Błonie przy ulicy noszącej imię osadźcy Tarnogrodu Floriana Słąki, obejrzeć można Kopiec Kościuszki
usypany w 1917 roku przez mieszkańców Tarnogrodu, by
w ten sposób upamiętnić setną rocznicę śmierci Naczelnika,
– przy ulicy Lubaczowskiej znajduje się zamknięty cmentarz
żydowski – Kirkut, którego powstanie datowane jest na
przełom XVI i XVII wieku.
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i wypoczynku. Prze teren gminy przebiega droga wojewódzka, powiatowa i drogi gminne oraz linia kolejowa Zamość –
Zielona Góra. W gminie działa 95 firm w tym tartaki, piekarnia, zakład metalowy, zakład drzewiarski, zakład produkcji
materiałów budowlanych, handlem zajmuje się ponad 40 firm, a usługami ponad 30 firm.

Gmina Tereszpol

Urząd Gminy w Tereszpolu, ul. Długa 234,
23-407 Tereszpol-Zaorenda,
Telefon: 84 687 66 31, Faks: 84 687 66 32,
email: gmina@tereszpol.pl, www.tereszpol.pl

Turystyka

Wójt – Jan Józef Mielnik
Sekretarz – Maria Skóra
Skarbnik – Stanisława Kapuśniak
Przewodniczący Rady – Krzysztof Kapuśniak

Historia

Gmina Tereszpol położona jest w wschodniej części
Powiatu Biłgorajskiego w Województwie Lubelskim, w miejscu, gdzie Roztocze Środkowe łączy się z Roztoczem
Zachodnim. Zajmuje 144 km kw., z czego ponad 101 km kw. stanowią lasy( głównie Puszcza Solska). Gmina liczy ok. 4 tys.
mieszkańców. Największą miejscowością jest Tereszpol-Zaorenda (ok.1,1 tys. osób), najmniejszą zaś – Bukownica
(181 osób). Gmina Tereszpol podzielona jest administracyjnie na 6 sołectw: Tereszpol – Zaorenda, w tym Panasówka,
Tereszpol – Zygmunty, Tereszpol – Kukiełki, Lipowiec, Bukownicę, Szozdy. Choć gleby tu na ogół są słabe, mieszkańcy
zajmują się głównie rolnictwem. Spośród ok.1059 rozdrobnionych gospodarstw, większość produkuje tylko na własne potrzeby z tendencją rozwoju produkcji towarowej, zwłaszcza w uprawie
owoców miękkich. Lasy stanowią najcenniejsze bogactwo gminy, bo stanowią one poważną bazę surowcową dla przemysłu drzewnego. Gmina prowadzi szereg przedsięwzięć na rzecz ochrony środowiska, takich
jak budowa kanalizacji, czy energii odnawialnej. Upamiętnieniem
historii Gminy jest herb Gminy Tereszpol, który został ustanowiony
Uchwałą Rady Gminy Tereszpol 28 sierpnia 2009 r. po uzyskaniu
pozytywnej opinii Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz
pozytywnej opinii Komisji Heraldycznej w sprawie projektu herbu,
flagi i pieczęci Gminy Tereszpol.
Tereszpol założony został w II połowie XVII w. za czasów IV ordynata Marcina Zamojskiego, podskarbiego wielkiego koronnego i jego
żony Anny z Gnińskich, która ufundowała tu drewnianą cerkiew greckokatolicką. Nazwa wsi pochodzi od imienia kolejnej ordynatowej Teresy, żony Tomasza Józefa Zamoyskiego. Wieś należała do klucza
Zwierzynieckiego Ordynacji Zamojskiej i pełniła funkcje ośrodka ekonomicznego okolicznych dworów. W 1722 r. wybudowano tu pierwszy
browar, były też tu młyny wodne na rzece Ratwica, tartak ordynacki
oraz karczma. Rejon Tereszpola znany był już od XVI w z wyrobu gontów. Historia wsi spleciona jest z dziejami powstania styczniowego.3 września 1863 r. pod Panasówką oddziały Kajetana „Ćwieka” Cieszkowskiego i Marcina Borelowskiego „Lelewela” stoczyły z wojskiem rosyjskim zwycięską bitwę. Bitwa pod Panasówką żyje w pamięci
mieszkańców gminy do dzisiaj. Na wzgórzu Polak znajduje się głaz z metalowa tablicą i inskrypcją upamiętniającego
dzielnego Marcina Borelowskiego. II Wojna Światowa odcisnęła swoje tragiczne piętno również na mieszkańcach tej
ziemi. Niemcy wysiedlili w gminie Tereszpol trzy wsie: Bukownicę, Hedwiżyn i Lipowiec, a wieś Sochy, należącą dawniej do gminy Tereszpol, zbombardowali i całkowicie spalili oraz zamordowali 185 jej mieszkańców. Te tragiczne wydarzenia upamiętnia pomnik usytuowany przed budynkiem urzędu gminy.
Gospodarka

Chociaż gmina Tereszpol zajmuje 14,4 tys. ha, jest tu tylko 3480 ha użytków rolnych. Znaczna cześć obszaru gminy
(ponad 70%) stanowią bowiem lasy. Zarówno w lecie, jak i w zimie lasy i krajobraz to największe bogactwo tej ziemi.
Czyste powietrze , niczym nie skażona ziemia uprawna i piękne lasy – to największe atuty Gminy Tereszpol. Kwitnie
tutaj agroturystyka. W zimie są tutaj doskonałe warunki do narciarstwa biegowego, latem rowery, ścieżki spacerowe i mnóstwo grzybów. Gmina Tereszpol. słynie nie tylko z piękna natury, ale również z przejawów kultury ludowej. Gmina posiada dobre połączenia komunikacyjne z miejscowościami z regionu, co dodatkowo sprzyja rozwojowi turystyki
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Przez teren naszej gminy przebiegają kluczowe dla Roztocza szlaki turystyczne, w tym:
– Szlak krawędziowy (znaki czerwone, pieszy). Jest jednym z najładniejszych szlaków Roztocza i wiedzie ze Zwierzyńca do Suśca przez grunty wsi Szozdy, Tereszpol – Kukiełki, Górecko Stare i dalej doliną rzeki Szum do Górecka Kościelnego (łączna długość 52 km). – Szlak łącznikowy do Lipowca (znaki czarne, pieszy) o długości 10 km
poprowadzony ze Zwierzyńca przez Bagno i Wywłoczkę, a następnie przez malownicze wąwozy lessowe na punkt
widokowy z którego podziwiać można panoramę Wzgórz Szczebrzeszyńskich. Szlak kończy się w Lipowcu.
– Szlak roztoczański (znaki żółte, pieszy) wiedzie ze Zwierzyńca do Bidaczowa Starego o długości 52 km. Po pokonaniu strefy krawędziowej Roztocza w Panasówce prowadzi dalej przez Kotlinę Sandomierską. Na odcinku Panasówka – Hedwiżyn wymaga trudnego marszu przez bagna i bezdroża.
– Centralny Roztoczański (rowerowy, czerwony) na terenie powiatu z Goraja do Górecka Kościelnego. Przez teren
Gminy Tereszpol biegnie od strony Zwierzyńca przez Szozdy i Tereszpol-Kukiełki w kierunku Górecka. Ścieżka
przyrodniczo historyczna do Wzgórza Polak, która rozpoczyna się i kończy przy szosie przed wsią Panasówka.
Wiedzie wśród pięknego lasu do alei pomnikowych drzew, gdzie rosną buki i jodły o obwodach od 200 – 400 m,
a następnie do wzgórza Polak, na którego szczycie wśród buków i wiązów znajdują się pomnik i kamień upamiętniające bitwę powstańców styczniowych.
– Pogranicza Regionów – wzgórze Polak (rowerowy, żółty), przebiega przez najbardziej malownicze obszary naszej
gminy z pięknymi widokami na Roztocze i Puszczę Solską w tym przez: wzgórze Polak, górę Hołda i Kamienną
Górę.
– Im. Dymitra Gorajskiego (rowerowy, zielony), początek Lipowiec Góra, prowadzi przez piękne widokowo Roztocze Środkowe gminy Frampol i Goraj, bardzo trudny technicznie.
Warto obejrzeć

Od stu lat, przy szosie koło Panasówki stoi, skryta w gęstym lesie, figura św. Jana Nepomucena. Kapliczki i krzyże
przydrożne znajdują się we wszystkich miejscowościach gminy. Na szczególną uwagę zasługuje rzadko spotykany krzyż
– karawaka stojący w Tereszpolu-Zygmuntach i miejscowości Zachart. Według tradycji zapobiega nieszczęściom i chorobom. Krzyże takie wznoszono w Polsce w okresie XVIII w do początku XX w. w czasie licznych epidemii i zaraz. Historię tej ziemi przypomina tez piękny kościół parafialny p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej. z 1919 r. Świątynia
wyposażona jest w ołtarz drewniany wykonany w 1936 r. i kamienną chrzcielnicę z 1935 r. Oryginalny kształt zachowała
wybudowana w połowie XIX w. murowana dzwonnica, nakryta kopulastym daszkiem. Najcenniejszym zabytkiem na obszarze gminy jest dawny zespól dworsko-parkowy w Panasówce, gdzie zachował się klasyczny murowany dworek
z pierwszej połowy XIX wieku. Niezwykle ciekawymi i cennymi zabytkami są: przykościelny cmentarz rzymsko katolicki, czynny, dawniej unicki i prawosławny z nagrobkami kamiennymi z końca XIX i początku XX wieku, Na cmentarzu znajdują się również mogiły poległych we
wrześniu 1939 roku żołnierzy polskich; obiekty
funkcyjne, wśród których zachowały się: leśniczówka drewniana w Bukownicy z 1880 r., plebania murowana w Tereszpolu – Zaorendzie z 1926 r.
Na szczególną uwagę zasługuje mała architektura
sakralna, wśród której na uwagę zasługuje kamienna słupowa kapliczka Chrystusa Frasobliwego
w Lipowcu i kapliczka słupowa w Tereszpolu –
Kukiełkach (XIX w). Miejsca, które ponadto warto
zobaczyć w Tereszpolu – Kukiełkach rosną pomnikowe drzewa (dąb szypułkowy i klon jawor),
mające około 5 m obwodu i 18 m wysokości oraz
znajduje się pomnik przyrody nieożywionej – trzeciorzędowa skałka ostańcowi ( 2,5 m wys. I 4 m dł.)
w Tereszpolu – Zygmuntach. Warto wspiąć się na
wzniesienia Hołda (ok. 332,7 m npm), skąd roztacza się piękna panorama.
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np. elektrowni wiatrowych, biogazowni. Gmina nawiązała współpracę z inwestorem zagranicznym, który przejawia
zainteresowanie budową przetwórni owocowo-warzywnej, dla której surowcem będą warzywa i owoce pochodzące
z upraw rolników z terenu gminy.

Gmina Turobin

Urząd Gminy w Turobinie, Rynek 4,
23-465 Turobin,
Telefon: 84 683 33 35, 84 683 33 43,
Faks: 84 683 33 35,
email: sekretariat@turobin.pl, www.turobin.pl

Turystyka

Wójt – Eugeniusz Krukowski
Sekretarz – Wiesława Polska
Skarbnik – Danuta Magier
Przewodniczący Rady – Tadeusz Albiniak

Historia

Pierwsze wzmianki o wsi królewskiej Turobin pochodzą z 1389 r. (akt nadania go Dymitrowi z Goraja). W 1420 r. król
Władysław Jagiełło nadał Turobinowi prawa miejskie. Najświetniejszy okres rozwoju miasto przeżywało w czasie powstania Turobińszczyzny we własności rodu Gorków. Turobin otrzymał wówczas wiele przywilejów. Górkowie utrzymując w latach 1573–93 zbór i szkołę kalwińską nadali Turbinowi rangę ważnego ośrodka protestantyzmu w Polsce.
Wznieśli i utrzymali zamek, ufundowali zachowany do dziś kościół pod wezwaniem św. Dominika. Z czasów Górków pochodzi także herb i pieczęć Turobina. Herb przedstawia łódź w czerwonym polu. Z Turobina pochodzi m.in. znakomity
prawnik Jan Turobińczyk. Rektor Akademii Krakowskiej. W 1569 r. kanclerz Jan Zamoyski nabył włości Turobińskie, które
stały się jedynym z kluczy ordynacji zamojskiej. Turobin był często niszczony przez Tatarów, później Kozaków (1648 r.)
i Szwedów (1656 r.). W 1576 r. powstała samodzielna gmina żydowska W 1657 roku wybudowano synagogę. W 1795 roku
Turobin znalazł się w austriackim zaborze. Od 1809 r. Turobin należał do Księstwa Warszawskiego, a od 1815 roku należał do Królestwa Polskiego. W 1825 r. wybudowano drugą synagogę. Podczas powstania styczniowego, w 1863 roku
liczni mieszkańcy Turobina wzięli udział w walkach przeciwko Rosjanom. W odwecie za udział mieszkańców w Powstaniu Styczniowym władze carskie odebrały Turobinowi w 1866 r. prawa miejskie. Zniszczony kompletnie przez
2 ogromne pożary w 1914 i 1915 r., Turobin nie odzyskał w Polsce niepodległej praw miejskich. Ta ruchliwa ale uboga
osada w której lokalny handel i rzemiosło były zdominowane przez Żydów, stała się siedzibą gminy w powiecie Krasnostawskim woj. lubelskiego. W 1908 roku w Turobinie żyło 2.700 Żydów, stanowiąc 52% ogółu mieszkańców. 17 września 1939 r. Turobin został zajęty przez Niemców. Pod koniec 1939 r. do Turobina dotarły transporty z około 1.250 Żydami
z Łodzi, Koła, Konina i Słupska. Na początku 1940 roku przywieziono tutaj około 500 Żydów z Lublina, a w 1942 roku
do getta w Turobinie deportowano wszystkich Żydów z okolicznych wiosek. W getcie zgromadzono w ten sposób około
4 tys. Żydów. W 1942 r. hitlerowcy zamordowali w obozie zagłady w Bełżcu ok. 2 tyś. żydowskich mieszkańców Turobina, a ich synagogę zniszczyli. Po II wojnie światowej Turobin i jego okolice były miejscem krwawych starć między siłami
patriotycznymi a zwolennikami porządku reprezentowanego przez PKWN. 1 stycznia 1999 r. gmina Turobin licząca
24 sołectwa została włączona do Powiatu Biłgorajskiego. Gmina zajmuje powierzchnię 162,02 km2, zamieszkuje ją 6756
mieszkańców (wg stanu na dzień 31-12-2013 r.). Swym zasięgiem obejmuje 24 sołectwa (24 miejscowości).
Gospodarka

Obszar gminy wchodzi w skład trzech krain fizjograficznych: Roztocza Zachodniego, Padołu Zamojskiego i Wyniosłości Giełczewskiej. Przez gminę przepływa rzeka Por (lewy dopływ Wieprza). Obszar gminy na północ od doliny rzeki
Por leży w strefie projektowanego Roztoczańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Południowa część gminy położona
jest na terenie projektowanego Gorajskiego Parku Krajobrazowego. Gmina leży w dorzeczu Wisły oraz zlewni rzeki
Wieprz. Teren gminy odwadniany jest przez rzekę Por o długości 52,6 km, będąca lewostronnym dopływem rzeki Wieprz.
Źródła tej rzeki znajdują się na terenie Roztocza Zachodniego. Rzeka Por na terenie gminy Turobin zasilana jest przez kilka
bezimiennych cieków wodnych. W obrębie doliny rzeki Por wykształciły się gleby torfowe, użytkowane głównie jako
trwałe użytki zielone – łąki. Są one zwykle nadmiernie uwilgotnione i wymagają uregulowania stosunków wodnych.
Ponad 18% powierzchni gminy stanowią lasy, które nie tworzą tu większych zwartych kompleksów, lecz występują mozaikowo głównie na terenach o dużych spadkach (zbocza i dna wąwozów). Największe powierzchnie zajmuje las siewy
oraz las mieszany. Współczesne kompleksy leśne charakteryzują się przebudowanymi drzewostanami, często niezgodnymi z siedliskiem. W wielu rejonach (zwłaszcza w lasach chłopskich) wprowadzono sosnę, modrzewia, dęba czerwonego,
brzozę. Obok zespołów leśnych w krajobrazie gminy ważna role odgrywają zespoły łąkowe występujące głównie w dolinie rzeki Por. Obszary leśne sprzyjają rozwojowi życia zwierzęcego. Występują tu borsuki i wilki. żyją tu także przepiórka,
dudek, dzięcioł czarny, dzięcioł duży, dzięcioł zielony, kania ruda, krogulec, myszołów. Z gatunków bardzo rzadkich występuje dzięcioł zielono siwy i kruk. Ponadto występuje tu dzik, jeleń, sarna, daniel, kuna, łasica, łaska oraz lis. Fauna
łąkowo-zaroślowa i wodna reprezentowana jest przez różne gatunki zwierząt. Z rzadkich gatunków występuje tu bak,
błotniak popielaty, wydra, bóbr, zaskroniec zwyczajny, a z gatunków bardzo rzadkich – rybołów. Na terenie Gminy
Turobin występują liczne pomniki przyrody (zespół drzew) zlokalizowane w Turobinie, Tarnawie Kolonii i miejscowości
Zagroble. Atrakcję są również liczne wąwozy znajdujące się na terenie Gminy.
Zabytki

– kościół parafii rzymskokatolickiej p.w. św. Dominika z wyposażeniem w zabytki ruchome, dzwonnica z kostnicą,
drzewostan w granicach ogrodzenia cmentarza kościelnego; kościół wzniesiony około 1530 roku, rozbudowany
i przekształcony w latach 1620-23 przez znanego muratora lubelskiego Jana Wolffa, w stylu renesansu lubelskiego
I poł. XVII w.; na uwagę zasługują wewnątrz świątyni sztukaterie typu kalisko-lubelskiego autorstwa Jana Wolffa
(w prezbiterium i kaplicach) oraz wczesno-renesansowa płyta nagrobna Anny ze Żmigrodu Świdwiny z 1546r.,
a także drewniany ołtarz główny z początku XVII w.,
– kapliczka p.w. św. Marka na miejscu dawnego cmentarza grzebalnego, wraz z wyposażeniem wnętrza ufundowana
w 1822 r.,
– zespół kościoła parafii rzymskokatolickiej p.w. św. Katarzyny w Czernięcinie Poduchownym wraz z cmentarzem
kościelnym z drzewostanem i figurami; kościół wybudowany wg projektu Władysława Gisgesa – budowniczego
Ordynacji, drewniany, z lat 1857–58 z dzwonnicą, wewnątrz ołtarz główny z XVIII w.,
– cmentarz grzebalny wraz z nagrobkami i drzewostanem w Czernięcinie Poduchownym.
Warto zobaczyć

Turobin jest gminą rolniczą. Głównym bogactwem naturalnym są żyzne gleby lessowe i rędziny oraz lasy mieszane. Występują tu gliny stanowiące surowiec do produkcji cegły (czynna
jest cegielnia w Olszance). Warunki produkcji gospodarstw rodzinnych są zróżnicowane. W południowej części gminy Centrum Turobina (Roztocze Zachodnie) warunki pracy są bardzo
trudne ze względu na duże nachylenie stoków wzgórz oraz
głębokie wąwozy i jary przecinające pola. Natomiast w części
północno-wschodniej (Padół Zamojski) są dobre warunki do
rozwoju wysokotowarowego rolnictwa. W uprawach dominują
zboża (pszenica ozima i jęczmień jary), buraki cukrowe, tytoń,
rzepak oraz rośliny jagodowe (malina i czarna porzeczka).
W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy są ujęte tereny i obszary pod inwestycje

– pomnik z kamienia z wyrytymi nazwiskami poległych żołnierzy z I wojny światowej z dnia 28.02.1918 r.
– pomnik z tablicą upamiętniającą pomordowanych i zaginionych Polaków ziemi turobińskiej w latach 1939–1956
zbudowany z piaskowca otoczony betonowymi krawężnikami.
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Edukacja

Powiat Biłgorajski, jako nowa jednostka samorządu terytorialnego reaktywowany w 1999 r. przejął od różnych podmiotów
(Kuratora Oświaty w Zamościu, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministra Środowiska) 12 jednostek oświatowych
w skład których wchodziły:

1. Szkoły zawodowe:
•
•
•
•
•
•
•

Zespół Szkół Zawodowych nr l w Biłgoraju przy ul. Przemysłowej 23,
Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Biłgoraju przy ul. Kościuszki 98,
Zespół Szkół Budowlanych w Biłgoraju przy ul. Cegielnianej 24,
Zespół Szkół Leśnych w Biłgoraju przy ul. Polna 3,
Zespół Szkół Rolniczych w Różańcu w gminie Tarnogród,
Zespół Szkół Ekonomicznych w Tarnogrodzie, przy ul. Kościelnej 12,
Zasadnicza Szkoła Rolnicza w Turobinie przy ul Piłsudskiego 34.

•
•
•

Liceum Ogólnokształcące im. ONZ w Biłgoraju przy ul. Kościuszki 41/43,
Liceum Ogólnokształcące w Turobinie, przy ul. Piłsudskiego 34,
Liceum Ogólnokształcące w Józefowie, przy ul. Broniewskiego 14.

•
•

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Biłgoraju przy ul. Kościuszki 41/43,
Młodzieżowy Dom Kultury w Biłgoraju przy ul. Nadstawnej 56a.

2. Szkoły ogólnokształcące:

3. Placówki oświatowe:

Przejęte jednostki oświatowe zatrudniały 605 nauczycieli i 247 pracowników administracji i obsługi. Kadra
pedagogiczna posiadała wysokie kwalifikacje. 81% zatrudnionych nauczycieli miało wykształcenie wyższe magisterskie

Młodzież podczas matury
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bądź wyższe zawodowe. Niższe kwalifikacje posiadali nauczyciele języków obcych i nauczyciele zawodu. W tych też
specjalnościach w tym czasie występował jeszcze deficyt nauczycieli.
Jak obrazuje poniższa tabela dominującym było szkolnictwo zawodowe. Do szkół zawodowych uczęszczało ogółem
67,6% wszystkich uczniów powiatu.

Wśród przejętych szkół nie było szkoły specjalnej. Stanowiło to duży problem dla mieszkańców naszego powiatu,
gdyż wszyscy uczniowie wymagający kształcenia specjalnego musieli być kierowani do szkół w powiatach ościennych.
Nie było to rozwiązanie dobre ani dla dzieci i ich rodzin, ani też dla naszego powiatu, który tracił z tego tytułu możliwą
do pozyskania subwencję oświatową. Z tego względu w roku 2000 za zgodą MEN powołany został Specjalny Ośrodek
Rewalidacyjno-Wychowawczy w Teodorówce, a następnie kolejne szkoły specjalne tworzące obecnie Zespół Szkolno-Rewalidacyjny w Biłgoraju. Dobre warunki funkcjonowania szkolnictwa specjalnego i jego dostępność z racji jego
umiejscowienia w Biłgoraju, zachęcają do korzystania z jego oferty.

Stan organizacyjny szkół i placówek przejętych do prowadzenia przez Powiat Biłgorajski
w roku 1999
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

12.

Nazwa szkoły,
placówki

Zespół Szkół Zawodowych nr l
w Biłgoraju
Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Biłgoraju
Zespół Szkół Budowlanych w
Biłgoraju

Zespół Szkół Leśnych w Biłgoraju

Zespół Szkół Rolniczych w
Różańcu
Zespół Szkół Ekonomicznych w
Tarnogrodzie
Zasadnicza Szkoła Rolnicza w Turobinie
Zespół Szkół Ogólnokształcących
w Biłgoraju
Liceum Ogólnokształcące w Turobinie
Liceum Ogólnokształcące w Józefowie
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Biłgoraju
Młodzieżowy Dom Kultury
w Biłgoraju
Razem

w tym
Uczniowie uczniowie
LO

Oddziały

Godziny

1535

72

50

2293

1286

570

40

1668

487

-

1737
389
436
167

-

56
13

3368
1133

18

1025

6

217

14

605

1390

1390

40

1594

352

352

11

460

0

0

204
0
0

7983

204
0

2588

8
0

256

347
300
187

13 200

Nauczyciele

Obsługa
i administracja

135

43

100
74
43
40
30
23

29
31
33
28
14
3

84

38

24

10

24
14
14

605

Kluczowymi problemami w pierwszym roku funkcjonowania
nowej struktury samorządowej było:

1. w dziale edukacja:
1) uporządkowanie stanu formalno-prawnego własności przejmowanych jednostek,
2) opracowanie budżetu oświaty dla podległych szkół i placówek,
3) przejęcie Nauczycielskiego Ośrodka Wypoczynkowego w Żarach nad Tanwią (później sprzedanego z uwagi
na potrzebę bardzo dużych inwestycji w przestarzałą i wyeksploatowaną bazę),
4) przejęcie dokumentacji mienia przekazanych szkół i placówek,
5) dokonanie analizy potrzeb inwestycyjnych i remontowych przejętych obiektów,
6) kontynuowanie rozpoczętej w roku 1998 budowy sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ekonomicznych Tarnogrodzie,
7) opracowanie organizacji roku szkolnego 1999/2000 z uwzględnieniem zadań nakładanych reformą systemu
oświaty,
8) przekształcenie Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Biłgoraju w Regionalne Centrum Edukacji
Zawodowej,
9) rozpoczęcie modernizacji bazy dydaktycznej RCEZ dostosowując ją do wymogów zreformowanego systemu
szkolnego,
10) opracowanie i przyjęcie w formie uchwały Rady Powiatu kierunków rozwoju edukacji w powiecie biłgorajskim
na lata 2000-2003,
11) zmodernizowanie pracowni żywienia w Zespole Szkół Rolniczych w Różańcu,
12) wykonanie koniecznego remontu stropu II piętra w Zespole Szkół Leśnych w Biłgoraju,
13) opracowanie założeń termomodernizacji szkół podległych powiatowi,
14) przejęcie prowadzenia schronisk młodzieżowych w Górecku Starym oraz Józefowie, a następnie powierzenie
ich powadzenia Miastu i Gminie Józefów.

2. w dziale kultura:
1) utworzenie Muzeum Ziemi Biłgorajskiej,
2) we współpracy z samorządem miasta Biłgoraj utworzenie Biblioteki Powiatowej na bazie Miejskiej Biblioteki
Publicznej, która otrzymała nazwę „Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Biłgoraju” (jedna z pierwszych
bibliotek powiatowych utworzonych w woj. lubelskim),
3) dokonanie analizy stanu amatorskiego ruchu artystycznego na terenie powiatu,
4) opracowanie zasad wspierania życia kulturalnego powiatu,
5) wymiana pokrycia dachowego na Zagrodzie Sitarskiej w Biłgoraju.

10
2
6

247

Sprawami związanymi z administrowaniem nowo przejętymi szkołami od stycznia 1999 r. zajął się nowo utworzony
Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki pod kierunkiem mgr. Jan Gałana – nauczyciela Zespołu Szkół MechanicznoElektrycznych w Biłgoraju. W jego skład wchodzili też w pierwszych latach funkcjonowania nowej struktury administracji
oświatowej: od kwietniu 1999 r. mgr Jan Koman – inspektor ds. organizacji szkół, od czerwca 1999 r. Agnieszka Grzyb
– referent ds. turystyki i sportu, od października 1999 r. Marzena Kłało – inspektor ds. finansów (na wakat po odejściu
Beaty Czochry) oraz od lutego 2000 r. Aneta Szczepanek – referent ds. edukacji.
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3. w dziale sport:
1) przejęcie dokumentacji Uczniowskich Klubów Sportowych i dokonanie analizy ich działalności,
2) utworzenie Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego,
3) podjęcie próby utworzenia powiatowej struktury LZS,
4) opracowanie zasady wspierania działalności sportowej w powiecie,

Dziś, kiedy widzimy bazę materialną naszych szkół i placówek i sięgamy myślą wstecz do stanu posiadania z roku 1999
musimy stwierdzić, że w tej dziedzinie nasz samorząd odnotował ogromne sukcesy. Wygląd, funkcjonalność i estetyka
obiektów oświatowych świadczy o tym, że przejęcie zadań oświatowych od Państwa było celowe i bardzo dobrze służy
uczniom i całej społeczności naszego powiatu.
Ogromną szansę dla szkół w różnych aspektach ich działalności, stanowiła możliwość pozyskiwania środków zewnętrznych, w tym pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Służyły one wyrównaniu szans edukacyjnych poprzez
pomoc materialną i zajęcia dodatkowe, zdobyciu dodatkowych kwalifikacji przez uczniów i nauczycieli, a także wyposażenie szkół. Powiat realizował m.in. przez 3 lata szkolne (2004–2007) projekty stypendialne, których ogólna wartość wyniosła 2 901 008 zł. Z pomocy stypendialnej przeznaczonej na pokrycie kosztów refundacji edukacji szkolnej skorzystało
2916 uczniów. Zbliżony program stypendialny skierowany do mieszkańców powiatu – studentów, realizowany w tym
samym czasie, wspomógł stypendiami 230 młodych ludzi z biednych rodzin na ogólną kwotę 345 000 zł. Innym
przykładem aktywności naszego samorządu skierowanego na dobro ucznia był udział w latach 2007–2008 w rządowym
programie „Aktywizacja jst” dzięki któremu szkoły realizowały dodatkowo 200 godzin zajęć tygodniowo. Służyły one
przygotowaniu do matury, egzaminu zawodowego i gimnazjalnego oraz realizacji zajęć wyrównawczych i sportowych.
Uzupełnienie informacji w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych dla szkół znajduje się w dalszej części opracowania.
W ciągu 15 lat funkcjonowania Powiatu jednostki oświatowe przeszły dość istotne zmiany organizacyjne wymuszone
niżem demograficznym oraz reformami strukturalnymi szkolnictwa ponadgimnazjalnego. Chcąc zabezpieczyć prowadzonym szkołom lepsze warunki funkcjonowania oraz uchronić je przed skutkami nadchodzącego niżu demograficznego,
Powiat przekazał prowadzenie;

4. w dziale turystyka: dokonanie analizy stanu bazy turystycznej powiatu.

•
•
•
•
•

Liceum Ogólnokształcącego w Józefowie Gminie Józefów (1.09.2003 r.),
Zespół Szkół Rolniczych w Różańcu Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi (1.01.2007 r.),
Zespołu Szkół Leśnych w Biłgoraju Ministrowi Środowiska (1.01.2008 r.),
Zespołu Szkół Ekonomicznych w Tarnogrodzie Gminie Tarnogród (1.01.2009 r.),
Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Turobinie Gminie Turobin (l.09.201l r.).

Młodzież na Mazurach – klasa pod żaglami

Wszystkie przejęte szkoły podlegały procesom programowanym przez resort edukacji przechodząc reformę strukturalną
(2002 r.) będącą konsekwencją utworzenia gimnazjów, która spowodowała skrócenie cyklu kształcenia o l rok i utworzenie
nowych typów szkół (liceum profilowane, technikum uzupełniające, liceum uzupełniające). Podobny charakter miały
zmiany strukturalne szkolnictwa ponadgimnazjalnego z 2012 r. kiedy to ustalona została obecna struktura szkolna
zawierająca: licea ogólnokształcące, technika, zasadnicze szkoły zawodowe, licea ogólnokształcące dla dorosłych, szkoły
policealne oraz kursy kwalifikacyjne prowadzące do zdobycia kwalifikacji w zawodach. Wszystkie te procesy wiązały się
z podejmowaniem decyzji i uchwał przez zarząd powiatu i radę powiatu. Do narzucanych odgórnie procesów
przekształcających system edukacji doszły działania naszego samorządu dążącego do jak najszerszego zaspokojenia
potrzeb edukacyjnych na swoim terenie. Podejmowane decyzje materializowały się w ponad 50 uchwałach rady powiatu
powołujących nowe typy szkól w istniejących zespołach, przekształcających szkoły istniejące lub likwidujących te, na które
nie było zapotrzebowania. Wszystkie te procesy ukształtowały obecną sieć szkół ponadgimnazjalnych w naszym powiecie.
Oprócz braku szkolnictwa specjalnego przejęte szkoły i placówki były istotnie niedoinwestowanie w zakresie bazy materialnej. Ogromny majątek: 10 obiektów dydaktycznych, 10 sportowych, 13 obiektów warsztatowych, 14 gospodarczych,
8 internatów oraz 13 boisk wymagał wielu pilnych interwencji dla jego zachowania, a także sprostania wymaganiom bezpieczeństwa uczniów. Energochłonne budynki, wymagające remontów dachy, kotłownie, kuchnie, stołówki, warsztaty i całe
systemy grzewcze wymagały natychmiastowych inwestycji. Istotne braki i potrzeby występowały też w zakresie bazy sportowej. Szczególnym obiektem sportowym wymagającym wieku nakładów finansowych była kryta pływalnia przy Zespole
Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących. Ogromne zapóźnienia w tym zakresie wymagały szybkich działań i takie też
zostały podjęte. Zagadnieniom tym poświęcono w niniejszym opracowaniu odrębny rozdział.
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Szkoły te przekazywane były ze zmodernizowanym majątkiem będącym w ich zarządzie, a także w niektórych przypadkach z dotacją na adaptację do warunków funkcjonowania w ramach oświaty gminnej. Oceniając z perspektywy czasu
podjęte decyzje, należy stwierdzić, że były one trafne. Liczne przypadki likwidacji szkół w innych powiatach wskazują,
że przekazanie prowadzenia szkół gminom uchroniło je przed taką perspektywą. Wszystkie przekazane szkoły funkcjonują, gdyż samorządy gminne są w stanie prowadzić nawet bardzo małe szkoły ponadgimnazjalne włączając je do swojego systemu oświatowego. Nie byłoby to możliwe w przypadku powiatu. Żadnych wątpliwości nie może budzić też
przekazanie prowadzenia szkół Ministrom Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Środowiska. Podjęte decyzje zapewniły utrzymanie miejsc pracy i rozwój ich bazy materialnej w zakresie, który nie byłby możliwy w ramach powiatu.
Mając na uwadze potrzeby środowiska Miasta i Gminy Biłgoraj. Powiat utworzył w 2001 r. dwa gimnazja: przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zespole Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących im. Józefa Dechnika w Biłgoraju.
Pierwsze z nich funkcjonuje z wielkim powodzeniem do chwili obecnej. Ich utworzenie zmniejszyło też negatywne skutki
kadrowe wynikające z reformy strukturalnej szkolnictwa ponadgimnazjalnego, która spowodowała skrócenie okresu
kształcenia we wszystkich typach szkół o l rok.
Powiat Biłgorajski zachował i wzbogacił bogatą mozaikę kształcenia zawodowego wysokiej jakości, mimo, iż polityka oświatowa naszego państwa szła w pewnym okresie w innym kierunku. Zachowano istniejące szkoły zawodowe
i utworzono w nich nowe atrakcyjne kierunki kształcenia takie m.in. jak: technik mechatronik, technik informatyk, technik hotelarstwa, technik obsługi turystycznej, technik kelner, technik organizacji reklamy, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie wymieniając tylko te, które funkcjonują w obecnie prowadzonych szkołach. Ogółem
prowadzone przez Powiat szkoły oferują szeroką gamę 32 interesujących zawodów oraz ciekawą i wielokierunkową ofertę
liceów ogólnokształcących zawierającą 14 różnych rozszerzeń przedmiotowych. Świadectwem wysokiej jakości kształcenia naszych szkół jest bardzo dobra zdawalność egzaminu maturalnego, która przez wszystkie lata od wprowadzenia nowej
formuły tego egzaminu jako zewnętrznego, lokuje nasz powiat w pierwszej dziesiątce na 23 powiaty w naszym województwie. Absolwenci naszych szkół są bardzo dobrze przygotowani do podejmowania dalszego kształcenia na studiach
wyższych i ogromna ich większość takie kształcenie kontynuuje.
Obiektywne dane o znakomitym poziomie kształcenia zawodowego w naszych szkołach zdobyliśmy w momencie
wprowadzenia zewnętrznych egzaminów zawodowych, gdyż dopiero wtedy powstała możliwość porównywania wyników
pracy szkół. Dla przykładu zdawalność egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe za 2013 r. lokuje Technikum
Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej na 12 miejsce w kraju i 2 w województwie, a Technikum Budowlane na
110 miejsce w kraju i 7 w województwie na 1800 szkół (ranking czasopisma „Perspektywy”).

Finał wojewódzki Turnieju Motoryzacyjnego

Wyrazem uznania dla jakości pracy naszych szkół zawodowych było też utworzenie w 2005 r. przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Krakowie, Regionalnego Ośrodka Wspierania Egzaminów Zawodowych w RCEZ w Biłgoraju.
Uczniowie naszych szkół z powodzeniem rywalizują o tytuły laureatów i finalistów olimpiad i konkursów przedmiotowych. Dzięki temu w rankingu olimpijskim Liceum ONZ ma stałe miejsce w pierwszej setce liceów w Polsce, a Powiatowe Gimnazjum w czołówce gimnazjów naszego województwa. Osiągnięcia naszych uczniów w tym zakresie są
doceniane czego dowodem są corocznie organizowane spotkania Starosty z olimpijczykami, które gromadzą nawet do
200 uczniów. Ważnym sposobem motywowania uczniów do nauki jest stypendium za wyniki w nauce i inne osiągnięcia
zwane Stypendium Starosty. Dwukrotnie w ciągu roku 100 uczniów naszych szkół jest nim honorowanych.
Czynnikiem wpływającym dodatnio na wyniki pracy naszych szkół i przyciągających do nich kandydatów jest udział
w programach wymiany młodzieży Comenius i Leonardo da Vinci oraz wymiana bilateralna pomiędzy Liceum Ogólnokształcącym im. ONZ w Biłgoraju i Liceum im. Joanny d’Arc w Nancy (Francja) oraz praktyki zawodowe uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. W. Witosa w Różańcu w Szwajcarii. Umożliwiają one poznanie
rówieśników i kultury innych krajów oraz zdobycie doświadczenia zawodowego.
Wyjazd młodzieży do Estonii w ramach projektu Comenius
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Projekt Comenius –
wyjazd do Turcji
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Aktualnie Powiat Biłgorajski prowadzi 7 jednostek oświatowych i są to:
•
•
•
•
•
•
•

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Biłgoraju przy ul. Kościuszki 41/43,
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju przy ul. Przemysłowej 23,
Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju przy ul. Kościuszki 98
Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Biłgoraju przy ul. Cegielnianej 24,
Zespół Szkolno-Rewalidacyjny w Biłgoraju przy ul. I Armii WP,
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Biłgoraju przy ul. Kościuszki 41/43,
Młodzieżowy Dom Kultury w Biłgoraju przy ul. Nadstawnej 56 a.

Tabela poniżej obrazuje statystykę oświatową w 2013 r. Nadal w porównaniu z rokiem 1999 dominującym typem
szkół są szkoły zawodowe do których uczęszcza 66% wszystkich uczniów. Z uwagi na przekazanie do prowadzenia dużych
szkół zawodowych poza strukturę powiatową (Zespół Szkół Leśnych w Biłgoraju, Zespół Szkół Centrum Kształcenia
Rolniczego im. W. Witosa w Różańcu) należy uznać, że proporcje między szkolnictwem zawodowym i ogólnokształcącym
w powiecie są podobne jak w roku 1999.
Z poniższego zestawienia widać też, że w sposób istotny zmienił się stan organizacyjny naszych szkół. Liczba uczniów
w czterech obecnie prowadzonych szkołach zmniejszyła się w stosunku do roku szkolnego 1998/99 o 1942 uczniów. Prognozy opracowane na podstawie danych demograficznych wskazują, że liczba uczniów będzie nadal spadać, by w roku
szkolnym 2019/2020 osiągnąć prognozowaną wielkość ok. 3400 uczniów.
Mimo tak niekorzystnych danych wynikających z demografii nie zanotowaliśmy do chwili obecnej szczególnie trudnych sytuacji kadrowych w naszych szkołach i placówkach. Sprawy kadrowe rozwiązywano planowo i były regulowane
przede wszystkim poprzez odejścia nauczycieli i pracowników na emerytury. Z posiadanych danych o liczbie nauczycieli
uprawnionych do przejścia w najbliższych latach na emerytury z różnych tytułów wynika, że istnieje szansa na zastosowanie identycznych rozwiązań w nadchodzącym czasie.

Nasze szkoły są w pełni bezpieczne i przyjazne dla uczniów. Wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna jest dobrze
przygotowana do pracy wychowawczej dzięki czemu zjawiska negatywne występujące w dużych miastach nie stanowią
dla nich problemu. Pomocą dla nauczycieli w tym zakresie są zatrudnieni w szkołach specjaliści pedagodzy i psycholodzy. Są to zadania nowe, wprowadzone do szkół przez nasz samorząd z uwagi na zgłaszane potrzeby. Istotne wsparcie dla
szkół stanowi też stojąca na wysokim poziomie działalność Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Biłgoraju, która
wspomaga system edukacji w naszym powiecie. Poradnia świadczy profesjonalną i szybką pomoc uczniom, rodzicom
i nauczycielom z całego powiatu. Mimo malejącej demografii zapotrzebowanie na pomoc świadczoną przez tę placówkę
stale rośnie. Mając to na uwadze Zarząd Powiatu zwiększył liczbę godzin w Poradni, co umożliwiło zatrudnienia dodatkowych specjalistów.
Jako jeden z 5 powiatów ziemskich w województwie Powiat Biłgorajski prowadzi Młodzieżowy Dom Kultury w Biłgoraju. Jego działalność koncentrowała się początkowo na mieszkańcach Miasta i Gminy Biłgoraj. Obecnie z realizowanej
przez tę placówkę oferty korzysta również znaczącą grupa dzieci i młodzieży z gmin ościennych. Osiągnięcia jego wychowanków świadcząc wysokim poziomie pracy i profesjonalizmie zatrudnionej kadry nauczycielskiej. Młodzieżowy
Dom Kultury włącza się w życie Powiatu poprzez uświetnianie imprez i uroczystości. Mimo, iż finansowanie tej placówki
stanowi istotną część budżetu oświaty, to jest to ważna i potrzebna inwestycja w rozwój dzieci i młodzieży powiatu.

Tabela poniżej obrazuje statystykę oświatową wg stanu na koniec 2013 r.

Stan organizacyjny szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Biłgorajski w 2013 r.
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Nazwa szkoły, placówki

Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju
Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju
Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Biłgoraju
Zespół Szkół Ogólnokształcących w
Biłgoraju
Zespół Szkolno-Rewalidacyjny
w Biłgoraju
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Biłgoraju

Młodzieżowy Dom Kultury w Biłgoraju
Razem

W tym
uczniowie
LO

Oddziały

Nauczyciele

186
553

39

96

914

82

40
31

104

43

0

37

94

Uczniowie
901

1030
1161
0
0

4049

962
0
0

1783

5
0
0

152

77
17
17
13

418

Obsługa
i administracja
29
31
34
23
4
3
5

129

Ważnym czynnikiem, który będzie miał niewątpliwie wpływ na kształtowanie się sytuacji kadrowej naszych szkół jest
ich konkurencyjność na lokalnym rynku edukacyjnym. Mając na uwadze ich atuty, którymi są wysoki poziom kształcenia oraz szeroka i atrakcyjna oferta, należy sądzić, że są w stanie skutecznie konkurować o ucznia. Ponadto nadal dysponują internatami i oferują uczniom z bardziej oddalonych miejscowości zamieszkanie w nich w znacznie lepszych niż
przed laty warunkach. Wszystkie szkoły dają możliwość korzystania przez uczniów z taniego i smacznego wyżywienia
w stołówkach szkolnych. Posiłki przygotowywane i wydawane są w nowocześnie wyposażonych i zmodernizowanych
stołówkach szkolnych.

Uroczystość nadania tytułu Profesora Oświaty
p. Barbarze Borowy
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Zmiany w systemie oświaty, zainteresowanie uczniów i rodziców nauką w szkole przyczyniły się do utworzenia przy
liceum także gimnazjum i obecnie w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących wchodzi Liceum Ogólnokształcące im.
ONZ oraz Powiatowe Gimnazjum.
W liceum szczególny nacisk kładzie się na jakość kształcenia, o czym świadczą wysokie pozycje w rankingach
edukacyjnych.
W rankingu Kuriera Lubelskiego na najlepsze liceum ogólnokształcące województwa lubelskiego szkoła otrzymała:
Złotą Tarczę, dwukrotnie Pozłacaną Tarczę, trzykrotnie Srebrną Tarczę, a w rankingu miesięcznika „Perspektywy”
w 2014 roku tytuł Srebrnej Szkoły. LO im. ONZ to „Szkoła Odkrywców Talentów”, „Szkoła – Lider Innowacji” i „Szkoła
najlepiej ucząca języka rosyjskiego w Polsce”.
Uczniowie osiągają najwyższe wyniki egzaminów maturalnych w powiecie i są one zbliżone do najlepszych wyników
w województwie. Według wskaźnika EWD LO im. ONZ jest szkołą sukcesu. Najlepsi uczniowie otrzymują stypendia: Prezesa Rady Ministrów, Ministra Edukacji Narodowej, Marszałka Województwa Lubelskiego, Krajowego Funduszu na rzecz
Dzieci, Dzieła Nowego Tysiąclecia, Starosty Powiatu Biłgorajskiego i Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej.

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Biłgoraju
ul. Kościuszki 41/43, 23-400 Biłgoraj
tel./fax: 846860442, 846880203
sekretariat-loonz@o2.pl, loonz@lbl.pl, www.loonz.lbl.pl

Liceum Ogólnokształcące im. ONZ jest jedną z pierwszych szkół Powiatu Biłgorajskiego. Bogata historia i głęboko utwierdzona tradycja oraz nowoczesność wyróżniają szkołę wśród innych placówek w województwie.
Historia liceum sięga roku 1937, kiedy to powstało Prywatne Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa
Szkoły Średniej, które zadbało o środki finansowe oraz kadrę pedagogiczną w celu rozpoczęcia swojej działalności edukacyjnej. Dzięki staraniom społeczeństwa pierwszy rok szkolny został zainaugurowany dnia 1 września 1937 roku. Kolejny rok zaowocował otwarciem nowych klas a już w roku szkolnym 1938/39 zajęcia odbywały się w dwóch klasach
pierwszych, dwóch drugich i jednej trzeciej. W każdym kolejnym poprawiały się także warunki lokalowe.
Wybuch II wojny światowej zniweczył starania oraz zapał zaangażowanej grupy dorosłych i młodzieży. Jednakże determinacja części społeczeństwa sprawiła, że naukę kontynuowano w prywatnych mieszkaniach według programów nauczania obowiązujących przed wojną. W dziejach szkolnictwa był to niewątpliwie najgorszy, najbardziej niebezpieczny
okres ze względu na represje ze strony okupanta. Pomimo tego nauka nie została przerwana. Do siedziby szkoły powrócono 1 września 1944 roku, kiedy ustały działania wojenne na terenie powiatu. Niestety poważne zniszczenia części sal
lekcyjnych oraz sprzętów szkolnych pozwoliły na prowadzenie zajęć tylko w dwóch pomieszczeniach.
Niezwykle trudny powojenny okres udało się przetrwać dzięki ogromnemu zaangażowaniu nauczycieli, rodziców oraz
mieszkańców miasta, którzy włożyli ogromny wkład w budowę i modernizację placówki. Z roku na rok coraz liczniejsza
grupa uczniów podejmowała naukę w gimnazjum i liceum.
Od 1 września 1948 roku w wyniku połączenia Szkoły Podstawowej nr 2 i Liceum Ogólnokształcącego aż do
31 grudnia 1969 szkoła występowała pod wspólną nazwą: Szkoła nr 2 Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące w Biłgoraju
a także posiadała wspólne grono pedagogiczne. Lata 70 i 80-te to czasy wznoszenia nowego budynku szkoły, przy
zaangażowaniu uczniów, nauczycieli a przede wszystkim rodziców. Od 1 września 1977 roku do 6 grudnia 1979 roku, ze
względu na prace budowlane, młodzież uczyła się w godzinach popołudniowych w budynku Szkoły Podstawowej nr 3.
Dnia 5 grudnia 1979 roku nastąpiło uroczyste otwarcie nowego gmachu i oddzielenie liceum od szkoły podstawowej.
Kolejne lata to ciągła modernizacja szkoły, pozyskiwanie nowych pomieszczeń na sale lekcyjne, gabinety, wyposażanie
w sprzęt, pomoce oraz meble pracowni fizycznych, chemicznych, biologicznych, informatycznych, wzbogacanie zasobów
bibliotecznych, dekoracja oraz zmiana wyglądu estetycznego placówki.
Znamienne daty w historii szkoły to 8 maja 1986 roku – nadanie imienia Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz
1994 rok – zaliczenie liceum w poczet Szkół Stowarzyszonych UNESCO, jako jedynej szkoły w województwie zamojskim. Na uwagę zasługuje ponadto fakt, iż LO im. ONZ od kilkunastu lat współpracuje z zaprzyjaźnionymi szkołami
z Niemiec i Francji oraz od niedawna z Estonii, Hiszpanii, Holandii, Włoch, Turcji i Litwy w ramach Szkolnego Projektu
Comenius.

184

Szkoła zapewnia uczniom:
• Wysoki poziom nauczania, bardzo
dobre przygotowanie do matury, studiów, funkcjonowania we współczesnym świecie oraz wszechstronny rozwój osobowości.
• Nowoczesną bazę dydaktyczną: pracownie komputerowe, sale lekcyjne
wyposażone w tablice interaktywne
i sprzęt multimedialny.
• Doświadczoną i wykwalifikowaną
kadrę pedagogiczną.
• Naukę 2–3 języków obcych spośród
6 proponowanych: język angielski,
język niemiecki, język francuski,
język rosyjski, język hiszpański, język łaciński.
• Bogato wyposażoną bazę sportową:
boisko wielofunkcyjne, sale gimnastyczne, siłownię, możliwość korzystania z zajęć na basenie.
• Dostęp do skomputeryzowanej biblioteki wspomagającej proces kształcenia i korzystania z nowoczesnych technologii, w skład której wchodzą: centrum multimedialne i zbiory obcojęzyczne: Biblioteka Angielska, pierwsza w Polsce Biblioteka Rosyjska im. Siergieja Michałkowa i Biblioteka
Niemiecka.
• Pomoc psychologa i pedagoga szkolnego.
• Naukę w systemie jednozmianowym.
• Możliwość korzystania ze
stołówki szkolnej, internatu,
poradni medycyny szkolnej
i spółdzielni uczniowskiej
MINI.
• Naukę w bezpiecznej szkole – monitoring zewnętrzny
i wewnętrzny, zatrudniony
pracownik ochrony.
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Uczniowie:
• Uzyskują na egzaminie maturalnym
bardzo wysokie wyniki.
• Podejmują studia na renomowanych
uczelniach publicznych w Polsce i za
granicą.
• Osiągają sukcesy w olimpiadach przedmiotowych, konkursach międzynarodowych, ogólnopolskich i wojewódzkich.
• Rozwijają swoje zdolności i zainteresowania w różnych kołach np.: Klub Europejski, Koło Fotograficzne „Flesz”,
Szkolny Klub Filmowy, Szkolne Koło
PCK, Koło Przyjaciół Biblioteki, Szkolne Koło PTTK, Szkolny Klub Sportowy, Koło Strzeleckie, Klub UNESCO,
Uczniowski Fundusz Oświaty, Wolontariat i inne.
• Biorą udział w zajęciach organizowanych przez wyższe uczelnie, które objęły szkołę patronatem: Instytut Filologii
Polskiej UMCS, Instytut Filologii
Słowiańskiej UMCS, Instytut Filologii
Germańskiej KUL, Akademia GórniczoHutnicza w Krakowie,
Wojskowa Akademia Techniczna
w Warszawie.
• Zwiedzają Polskę i Europę, uczestnicząc w wycieczkach krajowych i zagranicznych, np. do Hiszpanii, Włoch,
Monako, Wielkiej Brytanii.
• Biorą udział w wycieczkach dydaktycznych z historii, biologii, geografii,
fizyki, chemii, wyjeżdżają do muzeów,
kin i teatrów.
• Odnoszą znaczące sukcesy w zawodach
sportowych: w koszykówce, lekkiej
atletyce, pływaniu i siatkówce. Mają
możliwość zdobywania nowych umiejętności przez udział w „Białych Szkołach” w Zakopanem i we Włoszech (np.
jazdy na snowboardzie), w „Klasach pod
Żaglami” (nauka jazdy na desce windsurfingowej).

•
•
•

•
•
•

Doskonalą znajomość języków obcych, poznają tradycję, kulturę i życie codzienne innych narodów przez udział
w wymianie międzynarodowej z Albert Schweitzer Gymnasium w Crailsheim (Niemcy) od 1994 roku i Liceum
Joanny d`Arc w Nancy (Francja) od 2001 roku.
Biorą udział w projektach rozszerzających wiedzę ogólną i kompetencje językowe. Dotychczas realizowane to:
Comenius „Przez sztukę do Europy” i „Wszyscy jesteśmy Europejczykami”, „Mondialogo”, „Bezpieczna Szkoła”,
projekt unijny „Wsparcie – Szansa – Sukces”, „Archipelag Matematyki”, „Młodzieżowe Uniwersytety Matematyczne”, „Business English” i inne.
Są nagradzani za bardzo dobre wyniki w nauce i 100% frekwencję oraz sukcesy w olimpiadach, konkursach
i zawodach sportowych.
Posiadają indywidualne konta dostępu do szkolnej sieci komputerowej, korzystają z Internetu za pomocą hotspota
na terenie szkoły.
Mają możliwość poszerzania wiedzy poprzez udział w zajęciach e-learningowych na platformie edukacyjnej
Moodle.
Pomagają innym, angażując się w działalność charytatywną i społeczną (pomagają w rehabilitacji osób niepełnosprawnych, wspierają w nauce dzieci ze świetlic socjoterapeutycznych, organizują akcje charytatywne).

Liceum Ogólnokształcące im. ONZ
to „Tradycja – Nowoczesność – Aktywność”.
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Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju

ul. Przemysłowa 23, 23-400 Biłgoraj
tel. 084 688 07 75 / fax. 084 686 04 50
zszio@lbl.pl www.zszio.lbl.pl

Początki Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju sięgają 1 września 1961 roku, kiedy to rozpoczęła działalność
Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Biłgoraju.
Miała ona stać się zapleczem kadrowym dla
rozwijających się w powiecie biłgorajskim
przemysłów: dziewiarskiego i mechanicznego. Szkoła kształciła w trzech kierunkach:
ślusarz, dziewiarz i sprzedawca.
Początki funkcjonowania placówki były
niezwykle trudne. Nie było odrębnego budynku szkolnego, warsztatów, internatu, brakowało kadry pedagogicznej, pomocy dydaktycznych, maszyn i urządzeń. Nauka odbywała się w godzinach popołudniowych
w budynku Liceum Pedagogicznego w Biłgoraju. Zajęcia praktyczne zorganizowano w świetlicy internatu Liceum Ogólnokształcącego w Biłgoraju oraz w piwnicach spółdzielni „Wikliniarka”. Pierwszym dyrektorem szkoły został Marian
Ledwójcik.
Trudności lokalowe zmobilizowały władze miasta do działań zmierzających w kierunku budowy nowego budynku
szkoły. Działania te zakończyły się sukcesem. 5 grudnia 1965 roku odbyło się uroczyste otwarcie budynku szkoły, zlokalizowanego w Biłgoraju przy ulicy Przemysłowej 23. W roku szkolnym 1966/1967 wprowadzono nowe zawody: murarztynkarz oraz mechanik samochodowy, oddano również do użytku młodzieży internat. W 1971 r. młodzież rozpoczęła
naukę w kolejnych zawodach: tokarz oraz frezer. W roku 1972 zmieniła się nazwa szkoły na Zespół Szkół Zawodowych
nr 1 w Biłgoraju.
W następnych latach szkoła rozwijała się i zwiększała liczbę kształcącej się w niej młodzieży pod kierunkiem kolejnych dyrektorów: Józefa Capa i Tadeusza Wójcika.
W roku szkolnym 1991/1992 powstały 5-letnie technika: odzieżowe i mechaniczne.
W 1992 r. funkcję dyrektora objęła Barbara Obszańska. Wychodząc naprzeciw potrzebom środowiska lokalnego oraz
zainteresowaniom młodzieży szkoła otwiera nowe kierunki kształcenia. Powstało Liceum Zawodowe o specjalności krawiec oraz gastronom, a w 1998r. utworzono III Liceum Ogólnokształcące.
1 września 2002 roku, ze względu na różnorodność kierunków kształcenia szkoła zmieniła swoją nazwę na Zespół
Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju. W skład zespołu weszły: Technikum Odzieżowe, Gastronomiczne,
Mechaniczne, Liceum Profilowane, Policealne Studium Gastronomiczne, a w kolejnych latach utworzono: Liceum
Uzupełniające i Technikum Uzupełniające na podbudowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej, Technikum Hotelarskie,
Technikum Obsługi Turystycznej oraz Technikum Kelnerskie.
W ciągu 50 lat istnienia szkoła systematycznie zmieniała swoje oblicze. Zwiększała się liczba klas, powstawały nowe
szkoły i kierunki kształcenia, przybywało wielu nauczycieli i uczniów. Wraz z rozwojem powstawały nowe pracownie
przedmiotowe: gastronomiczna, informatyczna, projektowania odzieży, techniczna, biologiczna, sala gimnastyczna wraz
z siłownią, centrum multimedialne. Od 2010 roku w szkole były i nadal są realizowane projekty unijne. Dzięki nim szkoła
wzbogaciła się w nowoczesne pomoce dydaktyczne, a kształcenie stało się bardziej efektywne i atrakcyjne dla uczniów.
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju jest jedyną w regionie placówką o tak różnorodnych kierunkach kształcenia na poziomie szkoły średniej.
Obecnie w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju kształci się 879 uczniów, w 40 oddziałach.
Młodzież szkolna może korzystać z bogatej i dobrze wyposażonej bazy dydaktycznej. Do jej dyspozycji są dwie pracownie gastronomiczne, pracownia hotelarska, trzy pracownie odzieżowe, warsztaty mechaniczne, cztery pracownie informatyczne, dwa centra multimedialne, skomputeryzowana biblioteka i czytelnia, trzy sale gimnastyczne oraz nowoczesna
i bogato wyposażona siłownia.
Szczególną rolę w procesie kształcenia odgrywa rozwijanie pasji i zainteresowania, dlatego od wielu lat najzdolniejsi
uczniowie technikum z powodzeniem biorą udział w olimpiadach i konkursach o tematyce gastronomicznej oraz hotelarskiej. W Olimpiadzie Wiedzy o Żywieniu i Żywności i Hotelarskiej od kilku lat uczniowie z technikum kwalifikują się do
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etapu centralnego uzyskując tytuły laureata i finalisty. W bieżącym roku szkolnym do zawodów na szczeblu centralnym
zakwalifikowało się trzech uczniów. Uczniowie osiągający najwyższe wyniki w nauce oraz we współzawodnictwie sportowym otrzymują stypendia i liczne nagrody, m.in.: Stypendium Prezesa Rady Ministrów, Stypendium Marszałka Województwa Lubelskiego, Stypendium Starosty Powiatu Biłgorajskiego, Stypendium Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi
Biłgorajskiej. W szkole prężnie działa wiele organizacji młodzieżowych, które dają możliwość realizowania się w różnych
dziedzinach życia społecznego, takich jak: wolontariat, działalność charytatywna, turystyka, pomoc potrzebującym i wiele
innych. Młodzież może także rozwijać swoje pasje i zainteresowania korzystając z bogatej oferty dodatkowych zajęć edukacyjnych, sportowych oraz kół zainteresowań. Nauczyciele prowadzący koła poszerzają wiedzę uczniów i towarzyszą im
w jej zdobywaniu. Uczniowie mogą korzystać z pomocy pedagoga i psychologa. W szkole organizowanych jest wiele imprez kulturalnych oraz wycieczek, rajdów, spływów kajakowych i wyjazdów na narty.
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju zrealizował dwa projekty edukacyjne współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego, skierowane do młodzieży z technikum i zasadniczej szkoły zawodowej. Były
to: „Zainwestuj w swoją wiedzę” i „Szansa na sukces zawodowy”. Obecnie szkoła realizuje kolejne dwa projekty: „Wiedza i umiejętności kluczem do sukcesu”, którego uczestnikami są także uczniowie technikum i zasadniczej szkoły zawodowej oraz „Czas na wiedzę”, który jest adresowany do młodzieży z liceum ogólnokształcącego. Głównym celem
projektów jest podniesienie poziomu kształcenia oraz zwiększenie zdolności do zatrudnienia przyszłych absolwentów.
W ramach projektów uczniowie mają możliwość uczestnictwa w dodatkowych zajęciach edukacyjnych z przedmiotów zawodowych, matematyki, języka polskiego, języków obcych oraz w wielu innych zajęciach pozwalających rozwijać zainteresowania i pasje młodzieży. Dzięki realizacji projektów szkoła znacznie unowocześniła swoją bazę dydaktyczną.
Zakupiono między innymi: model edukacyjny obrabiarki sterowanej numerycznie, zestawy multimedialne, telewizor,
urządzenia wielofunkcyjne (drukarka, skaner, kopiarka), kuchenkę mikrofalową, serwisy obiadowe, serwisy kawowe, serwisy do herbaty, komplet sztućców, ekspresy do kawy, warniki do wody, profesjonalne programy komputerowe, tablicę
interaktywną, dwa plotery umożliwiające pracę w branży odzieżowej oraz reklamowej, trzy stębnówki płaskie, dwa owerloki, tablicę digitalizującą, trzy drukarki laserowe, kamerę cyfrową, aparaty cyfrowe, dziesięć tabletów multimedialnych
oraz sprzęt sportowy.
Młodzież mieszkająca poza Biłgorajem może korzystać z internatu, który posiada 150 miejsc noclegowych w pokojach dwu, trzy i czteroosobowych. Uczniowie mieszkający w internacie otrzymują całodobowe wyżywienie i mogą również korzystać ze świetlicy, biblioteki oraz czytelni.

Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju
oferuje młodzieży gimnazjalnej następujące kierunki kształcenia:

Technik żywienia i usług gastronomicznych – kierunek, który przygotowuje do prowadzenia własnej działalności lub
podjęcia pracy w placówkach świadczących usługi w branży gastronomicznej. Absolwent nabywa pełną wiedzę w zakresie obsługi konsumenta oraz organizacji zbiorowych imprez gastronomicznych.
Technik hotelarstwa – jest kierunkiem przygotowującym do pracy w hotelu lub innych obiektach bazy noclegowej,
takich jak: ośrodki wypoczynkowe, zakłady
uzdrowiskowe, pensjonaty, zajazdy, motele.
Absolwenci nabywają także wiedzę i umiejętności potrzebne do prowadzenia własnego
zakładu.
Technik kelner – absolwent jest przygotowany do prawidłowej, sprawnej i kulturalnej obsługi konsumenta oraz zna podstawowe zasady organizacji pracy w zakładzie gastronomicznym. Może prowadzić własną
działalność gospodarczą lub podjąć pracę
we wszystkich typach placówek świadczących
usługi gastronomiczne.
Technik technologii odzieży – ukończenie tego kierunku pozwala na podjęcie pracy
zawodowej w zakładach branży odzieżowej na
różnych stanowiskach, takich jak: projektant
mody, konstruktor odzieży, stylista wizerunku, technolog. Absolwent może również rozpocząć własną działalność usługową lub
handlową.
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Technik mechanik – kierunek kształcący umiejętności naprawy maszyn
i urządzeń technicznych. Absolwenci mogą
podejmować pracę w takich dziedzinach gospodarki jak: transport, komunikacja, budownictwo, rolnictwo czy górnictwo. Dzięki poznaniu procesów technologicznych
i organizacji produkcji absolwenci mogą rozpocząć własną działalność usługową
w branży mechanicznej lub naprawczej.
Technik obsługi turystycznej – kierunek, który kształci umiejętności planowania
i organizowania imprez turystycznych oraz
nadzoru i koordynacji obsługi turystycznej.
Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie
w firmach zajmujących się ruchem turystycznym, takich jak: biura podróży, agencje turystyczne, ośrodki informacji turystycznej lub rozpocząć działalność gospodarczą, np. w dziedzinie agroturystyki.
Technik organizacji reklamy – kierunek kształcący umiejętności skutecznego
oddziaływania na odbiorcę oraz planowania kampanii reklamowej produktu lub
osoby. Absolwenci mogą podjąć pracę
w szeroko rozumianej reklamie jako projektanci, graficy lub menedżerowie reklamy.
Technik usług fryzjerskich – kierunek
pozwalający na zdobycie wiedzy i umiejętności potrzebnych do świadczenia usług
fryzjerskich na wysokim poziomie. Przygotowuje absolwenta do nowoczesnego
wykonywania zawodu oraz urządzania
własnego zakładu fryzjerskiego według
zasad bezpieczeństwa i standardów pracy.
Absolwenci mogą podjąć pracę w salonach
fryzjerskich lub samodzielnie prowadzić
działalność gospodarczą.
Kucharz – zasadnicza szkoła zawodowa: kształci umiejętności przygotowywania potraw oraz podawania ich w atrakcyjnej i wyszukanej formie. Absolwenci nabywają także umiejętności organizacyjne niezbędne w codziennym funkcjonowaniu zakładów gastronomicznych oraz przygotowaniu imprez okolicznościowych. Po zakończeniu nauki mogą podjąć
pracę w zakładach branży gastronomicznej.
Ślusarz – zasadnicza szkoła zawodowa: kształci podstawowe umiejętności związane z obróbką metali oraz naprawą,
montażem lub demontażem mechanizmów wykonanych z metalu. Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w zakładach
usługowych naprawy sprzętu domowego, przemyśle metalowym, obsłudze technicznej lub prowadzić własny zakład ślusarski.
Klasa wielozawodowa – zasadnicza szkoła zawodowa: uczeń rozpoczynając naukę sam dokonuje wyboru zawodu,
zgodnie ze swoimi zainteresowaniami, dlatego klasa skupia uczniów kształcących się w różnych zawodach. Szkoła organizuje naukę przedmiotów ogólnych, natomiast kształcenie praktyczne odbywa się na podstawie umowy o pracę u pracodawcy, specjalisty w danym zawodzie.
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Regionalne Centrum Edukacji
Zawodowej w Biłgoraju
ul. Kościuszki 98, 23-400 Biłgoraj
tel. 846867978 / fax: 846860254
www.rcezbilgoraj.lbl.pl,
e-mail: rcezbilgoraj@lbl.pl

Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej
w Biłgoraju to szkoła o prawie 50-letniej tradycji. Rozpoczęła działalność w 1965 roku
przy likwidowanym Liceum Pedagogicznym.
W jej skład wchodziły: Technikum Elektryczne i Zasadnicza Szkoła Elektryczna.
Mimo wielu problemów szkoła szybko się
rozwijała. Powstawały kolejne pracownie
specjalistyczne, rozszerzano zakres kształcenia, wprowadzając nowe specjalności, takie
jak: naprawa i eksploatacja pojazdów samochodowych, budowa maszyn, elektromechanika ogólna.
1 września 1975 roku placówka otrzymała nazwę Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych (ZSM-E).
Lata siedemdziesiąte i osiemdziesiąte to okres szczególnych przemian i modernizacji obiektów szkolnych: wybudowano warsztaty samochodowe, elektryczne i mechaniczne, magazyny i garaże, urządzono interna. Powstała Autoryzowana Stacja Obsługi, wybudowano tor kartingowy oraz powołano sekcję kartingową, której zawodnicy odnosili wiele
sukcesów. Powodem do dumy była działalność Zespołu Tańca Ludowego „Tanew”.
Szkoła ciągle dostosowuje się do wymogów czasu. Uchwałą Rady Powiatu z dnia 30 kwietnia 1999 roku przekształcono
ZSM-E w Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej.
Powstanie RCEZ było rozwiązaniem nowatorskim, na którym wzorowały się inne szkoły w Polsce. Zmiany strukturalne wiązały się z powstaniem Centrum Kształcenia Praktycznego oraz Ośrodka Kształcenia Kursowego jako części
składowych RCEZ.
Obecnie szkoła kształci w zawodach: technik elektronik, technik elektryk, technik informatyk, technik mechanik, technik mechatronik, technik handlowiec oraz elektromechanik, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych. Jest jedną z największych i najlepiej wyposażonych szkół w województwie lubelskim. Dzięki
zaangażowaniu kadry nauczycielskiej jest otwarta na nowe trendy, uczestniczy w realizacji różnych projektów Europejskiego Funduszu Społecznego oraz posiada upoważnienie OKE do przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.
RCEZ jest szkołą sukcesu. Dowodem wysokich efektów kształcenia są wyniki egzaminów zewnętrznych uzyskiwane
przez absolwentów. Szkoła zajęła 12 miejsce w kraju w rankingu egzaminów zawodowych, 5 miejsce w zawodzie
technik mechatronik, 6 miejsce w zawodzie technik pojazdów samochodowych i otrzymała tytuł „Złotej Szkoły 2014”
w rankingu miesięcznika „Perspektywy”.
Szkoła:
• Kształci w atrakcyjnych zawodach, poszukiwanych na krajowym i światowym rynku pracy
• Uczy przedsiębiorczości, dzięki czemu każdy absolwent potrafi założyć własną firmę i prowadzić działalność gospodarczą
• Zapewnia naszym uczniom płatne staże zawodowe u pracodawców, co pozwala im zdobyć tak ważne do znalezienia
pracy doświadczenie zawodowe
• Posiada najnowocześniejszą w regionie bazę dydaktyczną
• Organizuje wycieczki dydaktyczne do zakładów pracy, na targi i wystawy branżowe
• Umożliwia uczniom naukę indywidualną lub w małych grupach, co sprzyja osiąganiu wysokiego poziomu umiejętności zawodowych potrzebnych w pracy
• Troszczy się o rozwijanie różnorakich zainteresowań i pasji uczniów (koła: fotograficzno-filmowe, informatyczne,
sportowe, zespół wokalno-instrumentalny)
• Zajęcia odbywają się na jedną zmianę
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Nauka w technikum nie tylko zapewnia zdobycie wiedzy ogólnej koniecznej do uzyskania świadectwa dojrzałości, co
umożliwi dalszą naukę na studiach, ale też wyposaża w wiedzę i umiejętności zawodowe, niezbędne do potwierdzenia kwalifikacji w wybranym zawodzie i uzyskania tytułu technika.
Technik elektronik jest przygotowany do wykonywania instalacji alarmowych, monitoringu, telewizji kablowej i satelitarnej, do instalowania, użytkowania oraz naprawy urządzeń elektronicznych.
Technik elektryk może pracować w zakładach wykorzystujących maszyny i urządzenia elektryczne przy ich eksploatacji, zakładach naprawy maszyn i urządzeń elektrycznych oraz elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego,
a także w firmach wykonujących instalacje elektryczne i alarmowe.
Po ukończeniu nauki w zawodzie technik informatyk absolwent jest przygotowany do montowania oraz użytkowania komputerów i urządzeń współpracujących, wykonywania lokalnych sieci komputerowych i administrowania nimi,
projektowania baz danych, tworzenia stron www.
Technik mechatronik potrafi projektować, montować, programować i eksploatować urządzenia mechatroniczne (sterowniki i roboty przemysłowe, zaawansowany sprzęt gospodarstwa domowego, zautomatyzowane linie produkcyjne).
Po ukończeniu nauki w zawodzie technik pojazdów samochodowych absolwent
jest przygotowany do diagnozowania,
obsługiwania i naprawiania pojazdów samochodowych oraz może podjąć pracę
w zakładach naprawy samochodów, stacjach diagnostycznych oraz stacjach obsługi
i kontroli pojazdów.
Technik handlowiec potrafi organizować i prowadzić działalność handlową
i może znaleźć pracę na stanowisku przedstawiciela handlowego, w sklepach, hurtowniach i magazynach.
Po ukończeniu szkoły zasadniczej można
kontynuować naukę w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych (2-letnim dla absolwentów ZSZ) i zdać maturę oraz na kwalifikacyjnych kursach zawodowych i uzyskać
nowe kwalifikacje a także tytuł technika.
Elektromechanik może pracować w zakładach, które stosują maszyny i urządzenia
elektryczne, zakładach serwisowych i naprawiających elektryczny sprzęt gospodarstwa
domowego, przy konserwacji urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych.
Mechanik pojazdów samochodowych może podjąć pracę w zakładach naprawiających pojazdy samochodowe, stacjach obsługi i kontroli pojazdów przy diagnozowaniu, obsłudze i naprawie podzespołów pojazdów samochodowych.
Elektromechanik pojazdów samochodowych może pracować w zakładach naprawiających pojazdy samochodowe,
stacjach obsługi i kontroli pojazdów przy ocenianiu stanu technicznego i naprawie układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych.

Od wielu lat RCEZ realizuje projekty finansowane z funduszy europejskich. To dzięki nim wzbogaca i unowocześnia
swoją bazę dydaktyczną. W ten sposób pozyskano wiele nowoczesnych maszyn, urządzeń i sprzętu diagnostycznego,
które obecnie występują również u pracodawców.
Uczniowie najpierw poznają ten sprzęt w szkole, przygotowują się do staży zawodowych a następnie w ramach projektu odbywają staże u pracodawców i otrzymują w czasie ich trwania wynagrodzenie. Dzięki realizacji projektów unijnych szkoła uzyskała sprzęt
wartości 2 mln zł, zaś uczniowie mogą nabywać dodatkowe umiejętności wykraczające poza program nauczania, oczekiwane przez pracodawców i ułatwiające
podjęcie pracy.
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Mocne strony szkoły:
• Bardzo dobre przygotowanie do egzaminu zawodowego i przyszłej pracy – corocznie zdawalność egzaminu zawodowego uczniów jest wyższa niż w kraju
• Bardzo dobre wyniki absolwentów na maturze oraz wysoka edukacyjna wartość dodana EWD (przyrost wiedzy)
z matematyki (szkoła sukcesu)
• Wysokie wyniki w olimpiadach, turniejach i konkursach: w ostatnich latach tytuły laureata Olimpiady Wiedzy
Elektrycznej i Elektronicznej „Euroelektra”, finalistów Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej, finalisty Olimpiady Techniki Samochodowej, finalisty Ogólnopolskiego Konkursu Motoryzacyjnego Castrol, laureata Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Samochodowej w kategorii zasadniczych szkół zawodowych,
laureatów Lubelskiego Międzyszkolnego Konkursu Zawodowego „Rok przed dyplomem” (corocznie szkoła zbiera
połowę nagród z województwa lubelskiego)
• Udział reprezentacji szkoły po raz trzeci z rzędu w finale Centralnych Zawodów w Biegach Przełajowych

Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących im. J. Dechnika w Biłgoraju

ul. Cegielniana 24, 23-400 Biłgoraj
tel./fax: 84 688 06 36
www.zsbio.lbl.pl, e-mail: sekretariatzsb@wp.pl

W ramach Zespołu Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Biłgoraju funkcjonują różne typy szkół: zasadnicza szkoła
zawodowa, technikum budowlane, liceum ogólnokształcące, technikum uzupełniające oraz liceum dla dorosłych.
Jako pierwsza została powołana w 1966 r. Zasadnicza Szkoła Zawodowa o specjalności murarskiej. Początkowo szkoła
nie miała swoich budynków, przenosiła się w różne miejsca, ale szybko okazało się, że wynajęte lokale nie mogą pomieścić młodzieży, chcącej kształcić się w zawodzie budowlanym. Podjęto więc decyzję o budowie zespołu obiektów pod
nazwą Ośrodka Szkolno-Sportowego Biłgorajskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego przy ul. Cegielnianej. Realizację
projektu zakończono w 1989 roku i od tego czasu Szkoła Budowlana, której nadano imię Józefa Dechnika (wybitnego
działacza naszego powiatu) dysponowała nowoczesną bazą, w skład której wchodziły: budynek szkoły z halą sportową,
budynek internatu, kryta pływalnia oraz boisko szkolne.
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Szkoła kształciła murarzy tynkarzy, stolarzy, cieśli, mechaników maszyn, monterów konstrukcji żelbetowych, monterów instalacji budowlanych, posadzkarzy, technologów robót wykończeniowych i techników budowlanych, którzy do
dzisiaj stanowią trzon wykwalifikowanych pracowników zatrudnionych na budowach.
Zmieniająca się na początku lat dziewięćdziesiątych sytuacja w kraju stworzyła możliwość rozszerzenia profilu nauczania i utworzeniu w roku szkolnym 1990/1991 dwóch klas liceum ogólnokształcącego. Od tego czasu, ciągle rozszerzając
ofertę edukacyjną, placówka stara się wychodzić naprzeciw potrzebom młodzieży i kształci ich w zróżnicowanych profilach: II Liceum Ogólnokształcącego, w Technikum Budowlanym, Zasadniczej Szkole Zawodowej oraz Technikum Uzupełniającym po Zasadniczej Szkole Zawodowej. W roku szkolnym 2002/2003 szkoła zaczęła funkcjonować pod nową
nazwą – Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących im. Józefa Dechnika.

Swój dynamiczny rozwój na przestrzeni lat szkoła zawdzięcza zaangażowaniu wielu osób, a w szczególności kolejnych dyrektorów: mgra Mariana Ledwójcika, mgra Antoniego Strzęciwilka, mgr Bogusława Derylaka, mgra inż. Mieczysława Króla. W 2013 roku po wielu latach sprawowania funkcji dyrektor Król przeszedł na emeryturę, a nowym
dyrektorem ZSBiO został mgr Stanisław Sitarz, absolwent Zespołu Szkół Budowlanych.
Obecnie Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących jest nowoczesną placówką, umożliwiającą młodzieży
wszechstronny rozwój, a poprzez realizację edukacyjnych projektów unijnych przygotowującą do efektywnego funkcjonowania na europejskim rynku pracy.
Liceum Ogólnokształcące jest jednym z najlepszych liceów w powiecie biłgorajskim. Od kilku lat cieszy się największym zainteresowaniem uczniów gimnazjum w procesie rekrutacji do szkół średnich.
Technikum Budowlane to szkoła z tradycjami, od lat jedna z najwyżej notowanych szkół w naszym powiecie (7 miejsce
w województwie lubelskim w ogólnym rankingu techników „Perspektyw”, najwyższe miejsce ze wszystkich techników
naszego powiatu w Rankingu Maturalnym Techników oraz 2 miejsce w powiecie w Rankingu Egzaminów Zawodowych
w roku 2014).
Zasadnicza Szkoła Zawodowa cieszy się ogromną popularnością wśród uczniów ze względu na wysoki poziom nauczania (ponad 86% uczniów zdaje egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe) oraz atrakcyjność kształconych zawodów (murarz-tynkarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie). W przyszłym roku szkoła oferuje
nowy kierunek kształcenia w zawodzie – dekarz.
Szkoła przykłada dużą wagę do jak najlepszego przygotowania uczniów do egzaminów maturalnych oraz zawodowych, co potwierdzają wysokie wyniki zdawalności egzaminów zewnętrznych. W ciągu ostatnich lat ponad 97% absolwentów liceum i 94% technikum zdało egzamin maturalny. Od 2010 roku prawie wszyscy uczniowie technikum (około
95%) otrzymuje dyplom technika. Szkoła posiada także certyfikat na przeprowadzanie egzaminów zawodowych.
Pod koniec roku szkolnego 2012/2013 w Zespole Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących odbyła się ewaluacja
zewnętrzna, w której szkoły – zarówno liceum jak i technikum – uzyskały najwyższe oceny realizowanych zadań.
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Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących jest nowoczesną placówką dydaktyczną. Szkoła zyskała na estetyce
i funkcjonalności dzięki zakończonej w listopadzie 2013 roku inwestycji „Termomodernizacja obiektów Zespołu Szkół
Budowlanych i Ogólnokształcących w Biłgoraju”. Nakładem Powiatu Biłgorajskiego przy współudziale Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska dokonano gruntownej termomodernizacji obiektów szkolnych, polegającej na wymianie
instalacji centralnego ogrzewania, dociepleniu ścian zewnętrznych, wymianie dachu i okien w budynku dydaktycznym,
hali sportowej oraz na krytej pływalni.

Atuty szkoły:
• wysoki poziom kształcenia,
• bardzo dobre przygotowanie uczniów do egzaminów maturalnych i zawodowych, co umożliwia absolwentom kontynuowanie nauki na uczelniach w kraju i za granicą,
• sukcesy uczniów w olimpiadach i konkursach przedmiotowych oraz zawodach sportowych,
• udział w realizacji projektów unijnych, m.in.:
– „Staże u pracodawców – szansą na start zawodowy dla młodzieży Powiatu Biłgorajskiego”, w ramach którego
uczniowie odbywają praktyki zawodowe w wybranych placówkach zakończone uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego nabycie stosownych umiejętności zawodowych, a tym samym podniesienie własnych kwalifikacji.
– „Natural Beauties of European Countries” – projekt międzynarodowej wymiany uczniowskiej Comenius, który
jest częścią Partnerskich Projektów Szkół. Kraje partnerskie: Turcja, Włochy, Grecja, Czechy, Słowacja, Węgry,
Rumunia.
– „Praktyki zagraniczne dobrym startem w przyszłość” – projekt realizowany w ramach programu Leonardo da
Vinci „Uczenie się przez całe życie”. Bezpłatny wyjazd na 2 tygodniowe praktyki we Frankfurcie n. Odrą dla
uczniów Technikum Budowlanego i Zasadniczej Szkoły Zawodowej.
• współpraca z uczelniami wyższymi: Uniwersytet Medyczny, AGH, WSZiA,
• współpraca z Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Krakowie oraz Krajowym Ośrodkiem Wspierania Edukacji
Zawodowej i Ustawicznej,
• pracownie i sale lekcyjne wyposażone w nowoczesny sprzęt audiowizualny i multimedialny: projektory, wizualizery, tablice interaktywne, komputery oraz rzutniki pisma,
• nowoczesne maszyny i narzędzia do kształcenia zawodowego,
• bardzo dobra baza sportowa: hala sportowa, basen, siłownia i stadion piłkarski,
• przyjazna i życzliwa atmosfera oraz bezpieczeństwo,
• fachowa pomoc psychologiczno-pedagogiczna,
• możliwość rozwoju zainteresowań sportowych poprzez zajęcia pozalekcyjne, udział w zawodach sportowych oraz
„białej szkole” (od wielu lat szkoła zajmuje wysokie miejsca w wojewódzkim współzawodnictwie sportowym),
• możliwość rozwoju zainteresowań poprzez udział w różnorodnych zajęciach pozalekcyjnych: język hiszpański •
SKS • Szkolne Koło Caritas • Szkolne Koło PCK • Koło Fotografii • Koło Przyjaciół Biblioteki • Koła przedmiotowe,
• możliwość korzystania z biblioteki – nowoczesnej pracowni dydaktycznej z wydzieloną czytelnią multimedialną,
czytelnią księgozbioru podręcznego i czasopism, wypożyczalnią i magazynem książek,
• możliwość zamieszkania w internacie, który prowadzi szeroki zakres działań opiekuńczo-wychowawczych, dzięki
czemu wychowankowie szybko odnajdują się w nowej rzeczywistości, każdy z uczniów ma zapewnione dobre warunki zarówno do nauki jak i do odpoczynku,
• możliwość korzystania ze stołówki szkolnej oraz sklepiku,
• zajęcia w systemie jednozmianowym.
Szkoła dysponuje dobrą bazą lokalową i nowoczesnym wyposażeniem. Ma największą w powiecie halę sportową,
krytą pływalnię z siłownią i duży stadion sportowy. W skład obiektów szkolnych wchodzi ponadto budynek główny,
w którym mieszczą się pracownie przedmiotowe, nowoczesna biblioteka z czytelnią multimedialną i świetlica oraz budynek
internatu, w którym znajdują się dodatkowe pracownie, świetlica TV oraz sale cichej nauki wyposażone w komputery ze
stałym dostępem do internetu, sala konferencyjna i stołówka, w której wychowankowie korzystają z całodziennego
wyżywienia.
W ciągu ostatnich lat przeprowadzono w szkole wiele nowatorskich rozwiązań programowych, projektów unijnych
i programów edukacyjnych, które przyczyniają się do rozwoju kompetencji przedmiotowych i zainteresowań uczniów.
Szkoła cieszy się bardzo dobrą opinią w środowisku lokalnym. Uczniowie i rodzice mają przekonanie, że szkoła dobrze
przygotowuje do dalszej nauki. Swoją aktywnością i otwartością pozyskuje wielu partnerów i przyjaciół szkoły.
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Szkoła oferuje:
• indywidualne lub grupowe zajęcia terapeutyczne
wspierające rozwój dziecka:
– terapia logopedyczna
– terapia psychologiczna
– terapia ruchowa
– komunikacja alternatywna i wspomagająca
– terapia EEG Biofeedback
– Integracja Sensoryczna
– Terapia grupowa Ruchu Rozwijającego W. Sherborn
– treningu słuchowym metodą Johansena dla dzieci
z autyzmem
– elementy terapii Snoezelen
• możliwość rozwijania swoich zainteresowań: zajęcia artystyczne – koło muzyczne „Śpiewać każdy może”, teatralne „Wyspa Melomanów”, taneczne, sportowe – klub
„Błyskawica Biłgoraj”, zajęcia komputerowe,
• wycieczki edukacyjne oraz turystyczno-krajoznawcze,
• przygotowanie i udział w konkursach, olimpiadach, zawodach i przeglądach,
• wsparcie terapeutyczne obejmujące porady i wskazówki dla rodziców i opiekunów.

Zespół Szkolno-Rewalidacyjny
w Biłgoraju

ul. I Armii Wojska Polskiego 4, 23-400 Biłgoraj
tel./fax (084) 627-49-64, 502-350-931
www.zsr.bilgo.pl, e-mail: zsr.teodorowka@op.pl

Zespół Szkolno-Rewalidacyjny jest placówką oświatową
dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Edukacją obejmuje dzieci i młodzież z upośledzeniem intelektualnym w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim, a także z niepełnosprawnościami sprzężonymi i autyzmem

W skład Zespołu Szkolno-Rewalidacyjnego
wchodzą:
■
■
■
■

Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy
Szkoła Podstawowa Specjalna
Gimnazjum Specjalne
Specjalna Szkoła Przysposabiająca do Pracy

Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna
w Biłgoraju

Siedzibą szkoły jest wydzielona część bazy internatu
Medycznego Studium Zawodowego w Biłgoraju oraz
Domu Pomocy Społecznej w Teodorówce.
Do szkoły przyjmowani są uczniowie w ciągu całego
roku szkolnego i w różnym wieku rozwojowym posiadający orzeczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

ul. Kościuszki 41/43, 23-400 Biłgoraj
tel./fax: (84) 686 10 66, tel. zaufania: 19288
http://pppbil.fm.interia.pl, e-mail: pppbil@poczta.fm

Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna
powstała
w 1969 r. Założycielem i pierwszym dyrektorem ówczesnej Poradni Wychowawczo-Zawodowej była mgr Stanisława Wrońska. Funkcję tę pełniła w latach 1969–1991.
Od początku pracownicy budowali wizerunek poradni
jako instytucji świadczącej pomoc uczniom, rodzicom,
nauczycielom. Przyczyniali się do szerzenia wiedzy psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej w środowiskach zajmujących się wychowaniem dzieci i młodzieży.
W 1981 roku poradnia znalazła swoją stałą siedzibę w obecnym budynku. Sukcesywnie wzrastał zakres proponowanych form pomocy, m.in. powstała pierwsza w województwie zamojskim świetlica socjoterapeutyczna, Młodzieżowy
Telefon Zaufania, zespół terapeutyczny dla dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, gabinet wczesnej interwencji
logopedycznej.
W 1993 r. Poradnia Wychowawczo-Zawodowa została przekształcona na Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.
Funkcję dyrektora pełniła wówczas mgr Elżbieta Adamek (1991–2002).
W 2001 r. powstał gabinet wczesnej interwencji logopedycznej przy S.P.ZOZ w Biłgoraju, gdyż w poradni nie było
gabinetu do diagnozy niemowląt i małych dzieci. Poradnia korzystała z pomieszczeń szkół i przedszkoli. Brakowało
dużego pomieszczenia do zajęć grupowych oraz pomieszczeń przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.
Od 2002 r. dyrektorem poradni jest mgr Alina Swacha.
W ciągu ostatnich lat nastąpiło wiele korzystnych zmian, które miały na celu poprawę funkcjonowania placówki.
Dotyczyły one pozyskania dla poradni nowych pomieszczeń (adaptacja pomieszczeń po Bibliotece Pedagogicznej
i Wydziale Edukacji) oraz środków na gruntowny remont budynku, miedzy innymi: wymieniono okna oraz meble
w większości gabinetów, wykonano ocieplenie i elewacje budynku, wyremontowano dach, przeprowadzono remont
kanalizacji, instalacji elektrycznej i hydraulicznej, zakupiono centralę telefoniczną i doprowadzono telefony do każdego
gabinetu.

Szkoła Podstawowa (6-letnia)
I etap edukacyjny, kl. I–III – edukacja wczesnoszkolna
II etap edukacyjny, kl. IV–VI
– dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną
w stopniu umiarkowanym lub znacznym, a także
z niepełnosprawnościami sprzężonymi i autyzmem
Gimnazjum (3 letnie)
III etap edukacyjny
– dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną
w stopniu umiarkowanym lub znacznym, a także
z niepełnosprawnościami sprzężonymi i autyzmem
Szkoła Przysposabiająca do Pracy (3-letnia)
IV etap edukacyjny
– dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną
w stopniu umiarkowanym lub znacznym, a także
z niepełnosprawnościami sprzężonymi i autyzmem.

Szkoła posiada pracownie: kulinarną, dekoratorską
– sztuki użytkowej, krawiecką i rękodzieła artystycznego,
komputerowo-poligraficzną, ceramiczną, stolarska.
Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy
– dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim od 3 do 25 r.ż.
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Zagospodarowano również plac przed budynkiem łącznie z położeniem kostki brukowej, urządzono archiwum na
karty indywidualne i założono monitoring budynku.
W pozyskanych pomieszczeniach po gruntownym remoncie rozpoczęła działalność świetlica terapeutyczna, gabinet
wczesnej interwencji logopedycznej, gabinet terapii rodzin, terapii pedagogicznej i punkt konsultacyjny dla młodzieży
zagrożonej uzależnieniami. Od stycznia 2013 r. funkcjonują dwa dodatkowe gabinety: gabinet wczesnego wspomagania
rozwoju dziecka i dojrzałości szkolnej oraz gabinet diagnozy i terapii pedagogicznej i logopedycznej.
Poradnia pozyskała dotacje z PEFRON-u, która została przeznaczona na zlikwidowanie barier architektonicznych
i przystosowania parteru budynku dla osób niepełnosprawnych.
W ramach EFS w każdym gabinecie został zainstalowany komputer z oprogramowaniem. Pozyskano także 56 tys.
złotych z 1 % rezerwy budżetowej MEN. Kwotę tę przeznaczono na wyposażenie nowo pozyskanych pomieszczeń, zakup
pomocy terapeutyczno-diagnostycznych m.in. komputerów przenośnych, kamery video, projektora multimedialnego.
Część środków przeznaczono na wyposażenie poradni w testy potrzebne do diagnozy dzieci z wielorakimi niepełnosprawnościami (wzroku, słuchu, autyzmu).
Poradnia wykazuje dużą skuteczność w zdobywaniu środków finansowych na zakup pomocy i sprzętu elektronicznego
podnoszącego jakość wykonywanych usług psychologiczno-pedagogicznych m.in. EEG Biofeedback, Platforma do Badania Zmysłów, Cyfrowy Korektor Mowy dla jąkających się oraz specjalistycznego oprogramowania.
Podejmowane w ostatnich latach działania istotnie poprawiły warunki lokalowe poradni oraz zapewniły lepszą organizację jej pracy. Przyczyniły się do tego, że poradnia jest placówką nowoczesną, dobrze wyposażoną, funkcjonalną,
dostosowaną do potrzeb dzieci niepełnosprawnych.
Poradnia realizowała w 2007 roku rządowy program poprawy stanu bezpieczeństwa w szkołach i placówkach pn.
„Zero tolerancji dla przemocy w szkole”. Realizacji tego celu służyło utworzenie przez poradnię punktu konsultacyjnego
przy ZSE w Tarnogrodzie. Ponadto w ramach Rządowego Programu na lata 2008-2013 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”,
utworzono punkty konsultacyjne zwiększające dostępność do specjalistycznej pomocy psychologiczno-pedagogicznej
w Szkole Podstawowej w Goraju i Szkole Podstawowej we Frampolu oraz prowadzono zajęcia wspierające rozwój dzieci
w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym w szkołach i oddziałach przedszkolnych w gminie Obsza.

Poradnia świadczy usługi w zakresie:
1. Diagnozy dzieci i młodzieży:
– badania psychologiczne (poziom intelektualny, trudności emocjonalne, dojrzałość szkolna, trudności szkolne,
dysleksja)
– badania pedagogiczne (dojrzałość szkolna, trudności w nauce, dysleksja)
– badania logopedyczne dzieci z zaburzeniami mowy,
– badania zainteresowań i preferencji zawodowych.
2. Terapii indywidualnej i grupowej:
– zajęcia dla dzieci z trudnościami w uczeniu się, dysleksją, dysortografią, dysgrafią, z deficytami w rozwoju
psychoruchowym,
– zajęcia dla dzieci z nadpobudliwością psychoruchową (ADHD) i zaburzeniami koncentracji uwagi (ADD),
– terapia metodą EEG Biofeedback,
– zajęcia dla dzieci autystycznych,
– zajęcia dla dzieci zdolnych,
– terapia logopedyczna dzieci z zaburzonym rozwojem mowy,
– zajęcia dla dzieci z niedosłuchem,
– terapia rodzin,
– terapia zaburzeń emocjonalnych i osobowościowych dzieci i młodzieży (m.in. fobia szkolna, stany lękowe,
moczenie nocne u dzieci, zaburzenia snu, zaburzenia psychosomatyczne).
3. Doradztwa:
– doradztwo psychologiczne i pedagogiczne dla dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli,
– doradztwo w zakresie wyboru kierunku kształcenia i zawodu, w tym dla młodzieży ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi.
4. Profilaktyki:
– upowszechnianie wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki a także z zakresu rozwoju i stymulacji mowy,
– warsztaty szkoleniowe dla rodziców i nauczycieli rozwijające umiejętności wychowawcze,
– zajęcia aktywizujące wybór zawodu dla młodzieży,
– zajęcia psychoedukacyjne z grupami klasowymi na terenie szkół rozwijające umiejętności interpersonalne,
radzenia sobie z agresją i przemocą w relacjach społecznych.
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Pracownicy poradni udzielają też wsparcia w sytuacjach kryzysowych, uczestniczą w mediacjach, udzielają porad
i konsultacji, prowadzą działalność informacyjną.
W poradni działają ponadto:
– Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju Psychoruchowego,
– Punkt Konsultacyjny dla Dzieci i Młodzieży Zagrożonej Uzależnieniami i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,
– Szkoła dla Rodziców,
– Młodzieżowy Telefon Zaufania.

Poradnia wydaje:
– opinie psychologiczno-pedagogiczno-logopedyczne po przeprowadzonych badaniach,
– orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,
– orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania,
– orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego,
– orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych,
– opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Budynek poradni jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Poradnia posiada 9 gabinetów do pracy merytorycznej oraz świetlicę do zajęć grupowych. Praca prowadzona jest w estetycznych i bardzo dobrze wyposażonych gabinetach. Poradnia posiada sprzęt i specjalistyczne oprogramowanie do prowadzenia diagnozy i terapii (echokorektory
mowy, platforma do badania zmysłów, EEG Biofeedback), nowoczesne pomoce do zajęć indywidualnych i grupowych.
Poradnia pracuje od poniedziałku do czwartku w godzinach od 730 do 1800, w piątki od 730 do 1600.

Młodzieżowy Dom Kultury w Biłgoraju

ul. Nadstawna 56 A, 23-400 Biłgoraj
tel. (84) 686 89 56, fax (84) 686 89 56
www.mdk-bilgoraj.lbl.pl, e-mail: mdk@lbl.pl

Młodzieżowy Dom Kultury w Biłgoraju został utworzony
w 1990 roku. Jest publiczną placówką oświatowo-wychowawczą, której zadaniem jest prowadzenie działalności
w zakresie zajęć pozaszkolnych.
Oferta programowa dotyczy głównie zajęć o charakterze artystycznym, w których mogą uczestniczyć – niezależnie od miejsca zamieszkania – dzieci w wieku
przedszkolnym, aż po młodzież studencką. Różnego rodzaju zajęcia służą wszechstronnemu kształtowaniu młodych ludzi uczęszczających na nasze zajęcia.
Podstawowe funkcje działalności to zajęcia zbiorowe z zakresu tańca, plastyki, muzyki, dziennikarstwa, teatru –
zajęcia te mają na celu rozbudzać zainteresowania, pogłębiać zbiorowe przeżycia, zachęcać do wspólnego działania. Zajęcia zespołowe mają pobudzać aktywność uczestników zajęć, dostarczać nowych doświadczeń. W zajęciach indywidualnych kształtuje się cechy charakteru, postawy i aktywność.
Uczestnicy pracowni rozwijają swoje zainteresowania i fascynacje poprzez czynny udział w warsztatach oraz
samodzielną działalność twórczą pod czujnym okiem specjalistów z zakresu plastyki, muzyki, teatru, tańca oraz udział
i samodzielną organizację wielu imprez dla środowiska lokalnego, takich jak: koncerty, wernisaże, wystawy, konkursy,
spektakle, turnieje. Na zajęcia organizowane przez naszą placówkę uczęszcza 700 uczniów z terenu Miasta Biłgoraj
i innych miejscowości naszego Powiatu.
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Placówka posiada program rozwoju oraz określone
cele i kierunki działania akceptowane przez nauczycieli,
uczniów i rodziców. Różne formy aktywności proponowane przez MDK wychowankom w poszczególnych
kołach zainteresowań mają na celu kształtowanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań i uzdolnień dzieci
i młodzieży, jak i wyzwolenie fantazji, wyobraźni czy
kreatywności.
Głównym celem placówki jest pobudzanie do kreatywnej postawy wobec sztuki, życia, samego siebie, przemian zachodzących w Europie i świecie oraz rozwój
twórczych i intelektualnych zdolności młodych ludzi poprzez ich swobodną formę wypowiedzi artystycznej.
Uczestnicy kół zainteresowań mają możliwość rozwijania
swoich zainteresowań i fascynacji poprzez czynny udział
w warsztatach oraz samodzielną działalność twórczą pod
okiem nauczycieli specjalistów z zakresu plastyki, tańca,
muzyki, teatru, filmu, dziennikarstwa i innych dziedzin oraz udział i samodzielną organizację wielu imprez dla środowiska. Organizują koncerty, wernisaże, wystawy, konkursy, spektakle, imprezy charytatywne, turnieje, spotkania integracyjne, a także seminaria upowszechniające wiedzę czy inne projekty tematyczne.
Zajęcia w Młodzieżowym Domu Kultury odbywają się w oparciu o działy, pracownie i zespoły. Funkcjonują 2 działy,
4 pracownie, łącznie ponad 30 zespołów i grup artystycznych. Uczestnicy pracowni rozwijają swoje zainteresowania i fascynacje poprzez czynny udział w warsztatach oraz samodzielną działalność twórczą pod czujnym okiem specjalistów z zakresu plastyki, muzyki, teatru, tańca oraz udział i samodzielną organizację wielu imprez dla środowiska lokalnego, takich
jak: koncerty, wernisaże, wystawy, konkursy, spektakle, turnieje. Ci, którzy przekroczą próg MDK spotkają się z życzliwością, troską i otwartością kadry nauczycielskiej, dzięki czemu czują się tu bezpiecznie i swobodnie. Swoje talenty i pasje mogą odkrywać i rozwijać na zajęciach z tańca ludowego,
towarzyskiego, współczesnego i nowoczesnego, na zajęciach
wokalnych, plastycznych, dziennikarskich, teatralnych,
literackich, szachowych oraz muzycznych. Zajęciach
w grupach i kołach zainteresowań dają podopiecznym MDK
możliwość atrakcyjnego spędzania wolnego czasu w gronie rówieśników oraz satysfakcję z wykonanej pracy, której efekty widoczne są na różnorodnych festiwalach piosenki,
turniejach tańca, przeglądach teatralnych i literackich czy
konkursach plastycznych kończących się często ogromnymi
sukcesami młodych artystów. Osiągnięcia artystyczne wychowanków to wynik dużego zaangażowania kadry wykwalifikowanych nauczycieli. Poprzez te działania nauczyciele przyczyniają się do kształtowania charakteru
i osobowości wychowanków, a w konsekwencji przygotowują ich do przyszłego życia. Przekazują wartości
ważne dla każdego człowieka, uwrażliwiają na kulturę i konieczność jej współtworzenia oraz propagowania; kulturę
rozumianą jako działania artystyczne ale i wzorowe zachowania w życiu codziennym. To oni poprzez wytrwałą pracę z podopiecznymi, kształtują ich silną wolę i mobilizują do
ciągłego doskonalenia się.
Wizytówką MDK jest Zespół Tańca „Tanew” kultywujący folklor naszego terenu a także sięgający w swoim repertuarze
po tematy z innych kultur.
Działalność Młodzieżowego Domu Kultury to nie tylko zajęcia dydaktyczne dla wychowanków, ale także szereg
imprez kulturalnych, których organizacja lub współorganizacja jest w planie pracy placówki.
Najważniejsze z nich to:
– Festiwal Pieśni Patriotycznej i Legionowej. Organizowany w celu uczczenia jednego z najważniejszych wydarzeń w historii naszego Narodu, odzyskania przez Polskę po 123 latach niewoli Niepodległości.
– Spektakl „Taniec i Poezja” to impreza cykliczna wpisana w kalendarz imprez MDK. Odbywa się na przełomie
stycznia i lutego. Co roku spektakle mają różną formę i temat przewodni, a prezentują głównie różnorodne układy
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taneczne z dziedziny tańca współczesnego przeplatanego poezją
i piosenką.
Grudniowa akcja charytatywna to impreza, zazwyczaj koncert
na rzecz dzieci. Są to koncerty w ramach akcji Pomóż Dzieciom
Przetrwać Zimę, Akcja Mikołajkowa lub udział w WOŚP.
„Historia, Pamięć, Człowiek”, jest konkursem plastycznym
o zasięgu rejonowym na stałe wpisanym w kalendarz imprez
MDK. Rozstrzygnięcie tego rejonowego konkursu połączonego
z prezentacją nagrodzonych prac plastycznych odbywa się w ramach obchodów Święta Niepodległości. Co roku ustalany jest
temat przewodni prac plastycznych. W 2013 r. była to postać historyczna.
„Moje Zakątki” to podsumowanie Wojewódzkiego Konkursu
Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży organizowanego pod patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty. Odbywa się zawsze na
przełomie maja i czerwca. W konkursie uczestniczy ponad 300
młodych plastyków amatorów z województwa lubelskiego.
Głównym celem konkursu jest uwrażliwianie dzieci i młodzieży
naszego województwa na otaczające ją piękno przyrody, zabytki kultury, poznawanie
miasta, wsi, całego powiatu, w którym żyje i dorasta.
Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej. W festiwalu uczestniczą zespoły i soliści z powiatu biłgorajskiego, przesłuchiwani w trzech kategoriach wiekowych.
Głównym celem tego festiwalu jest promocja polskiej piosenki rozrywkowej oraz
wymiana doświadczeń.
Powiatowy Dzień Twórcy Kultury to impreza podsumowująca roczną działalność
twórców i działaczy kultury przez Starostwo Powiatowe. Każdego roku jesienią Starostwo Powiatowe w Biłgoraju zaprasza lokalnych twórców kultury. Jest to czas na
gratulacje, upominki i docenienie ludzi tworzących kulturę w powiecie. Ale przede
wszystkim jest to czas na dyskusję o działaniach w sferze kultury, o jej promocję i popularyzację szczególnie wśród młodego pokolenia.
Dożynki Powiatowe organizowane są na przełomie sierpnia i września. Co roku Starostwo Powiatowe w Biłgoraju organizuje je przy udziale innej gminy i we współpracy z MDK w Biłgoraju.

Dzięki współpracy z Biłgorajską Telewizją Kablową MDK dociera do wszystkich mieszkańców Biłgoraja prezentując na wizji w cotygodniowych programach telewizji młodzieżowej „Na Fali” osiągnięcia wychowanków, relacje z imprez oraz ciekawostki z życia placówki.

MDK od wielu lat współpracuje z ośrodkami kulturalnymi z miast partnerskich Biłgoraja (Bilina w Czechach, Kelme
na Litwie, Crailshaim w Niemczech, Stropkov na Słowacji i Nowowołyńsk na Ukrainie).
Placówka nawiązała współpracę z niemieckim miasteczkiem Thale. Wyjazdy zagraniczne to dla młodzieży okazja do
zaprezentowania swoich umiejętności, narodowych tańców i strojów, a także do poznawania nowych miejsc, obyczajów, tradycji,
ciekawych ludzi, to okazja do nawiązania nowych znajomości
i przyjaźni.
To także nauka tolerancji i szacunku dla innych kultur oraz
wzmacnianie poczucia dumy z kultury własnego narodu. Zespoły
często i z sukcesami uczestniczą w międzynarodowych konkursach tanecznych, muzycznych i plastycznych. Wyjeżdżają także
z koncertami zagranicznymi. Nasze zespoły koncertowały w Niemczech, Czechach, Słowacji, na Krymie w Ukrainie, Bułgarii,
Francji, Szwajcarii i Grecji. Ostatnie lata to znaczące sukcesy odnoszone przez wszystkie zespoły na Międzynarodowym Festiwalu
„Słońce Radość Piękno” w Bułgarii.
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Sport

Zadania samorządu powiatowego w obszarze sportu określała „Ustawa o kulturze fizycznej”. Należały do nich:
1. popularyzacja walorów rekreacji ruchowej,
2. organizowanie zajęć, zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych,
3. szkolenie kadry instruktorów i kierowanie ich do prowadzenia zajęć rekreacyjnych,
4. tworzenie, utrzymywanie i udostępnianie bazy sportowo-rekreacyjnej.

Warunkiem niezbędnym do realizacji ww. zadań było stworzenie aktów prawa miejscowego umożliwiającego skuteczne wypełnianie roli Powiatu wynikającej z ustawy. Nowy Powiat przejął od dawnego Województwa Zamojskiego dokumentację 32 Uczniowskich Klubów Sportowych oraz 12 Stowarzyszeń Kultury Fizycznej Nieprowadzących
Działalności Gospodarczej i przeprowadził analizę ich dokumentacji i działalności.
Kolejnym krokiem było utworzenie Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego. Działania te podejmowane od
1 stycznia 1999 r., a więc w trakcie roku szkolnego, wg którego Uczniowskie Kluby Sportowe organizowały swoje imprezy, pozwoliły na ich płynne włączenie do kalendarza powiatowego.
Dla zapewnienia wsparcia finansowego organizowanych imprez Rada Powiatu uchwaliła zasady ich finansowania.
Działania te stały się platformą współpracy ze stowarzyszeniami kultury fizycznej, przy organizacji zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych (festynów sportowo-rekreacyjnych, turniejów sportowych oraz igrzysk młodzieżowych).
Większym problemem okazało się utworzenie powiatowej struktury Ludowych Zespołów Sportowych. Skutki zmian
administracyjnych środowisko LZS akceptowało wolniej. Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy było dobre zorganizowanie LZS-ów w warunkach województwa zamojskiego.
Nowy Powiat stanął przed kolejnym trudnym zadaniem – rewitalizacją wyeksploatowanej i kontynuacją budowy nowej
bazy sportowej. Najtrudniejszym zadaniem w pierwszym roku funkcjonowania była kontynuacja rozpoczętej budowy sali
gimnastycznej w Zespole Szkół Ekonomicznych w Tarnogrodzie. Dzięki wsparciu ze strony Miasta i Gminy Tarnogród
możliwe było uzyskanie czasu do pozyskania środków ze strony Lubelskiego Kuratora Oświaty i Urzędu Kultury
Fizycznej i Turystyki W Warszawie. Piękny, potrzebny w tej części powiatu obiekt sportowy został oddany do użytku
w 2001 roku.
W 2000 roku od wymiany stolarki okiennej w budynku hali basenowej rozpoczęto modernizację krytej pływalni przy
Zespole Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących im. Józefa Dechnika w Biłgoraju. W kolejnych latach ocieplono stropodach i wymieniono pokrycie dachowe na części niższej basenu, wymieniono zasilanie obiektu w ciepło z ZEC (2003),
zabudowano istniejące w obiekcie, niewykorzystywane atrium, na siłownię (2004), zamontowano instalację solarną do podgrzewania wody basenowej (2008), zmodernizowano instalację uzdatniania wody basenowej (2011) oraz przeprowadzono
termomodernizację obiektu (2013).
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Zlokalizowana w Zespole Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących im. Józefa Dechnika w Biłgoraju hala
sportowa, do roku 2012 jedyny taki obiekt w powiecie,
stała się inkubatorem gier zespołowych. Od 1978 roku
służyła rozgrywkom ligi piłki ręcznej i tenisa stołowego.
W 2000 roku przyjęła pod swój dach Biłgorajski Klub
Sportowy „Szóstka”, dzisiaj klub II ligi piłki siatkowej kobiet. Szóstka rozgrywała swoje mecze w tej hali do roku
2012. W 2005 roku odbyły się w niej rozgrywki piłki siatkowej kobiet i tenisa stołowego w ramach XI Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży.
Podobnie jak pływalnia, hala była kilkakrotnie modernizowana. Ocieplono i zmieniono pokrycie dachu (2003),
zainstalowano wentylację mechaniczną (2004), zmodernizowano oświetlenie i nagłośnienie (2005) oraz przeprowadzono
gruntowną termomodernizację obiektu (2013).
Wykorzystując dotacje Ministerstwa Edukacji i Sportu zmodernizowano sale gimnastyczne i zaadoptowano pomieszczenia na siłownie w:
– Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju,
– Zespole Szkół Agrotechnicznych w Różańcu,
– Zespole Szkół Leśnych w Biłgoraju,
– Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Turobinie,
– Zespole Szkół Ogólnokształcących w Biłgoraju.

W tej ostatniej przy termomodernizacji sali gimnastycznej skorzystano z dotacji Ministra
Sportu i Turystyki i pożyczki WFOŚiGW w Lublinie.
W 2009 roku Powiat Biłgorajski korzystając z dotacji programu Ministerstwa Sportu i Turystyki „Boisko wielofunkcyjne”, wsparcia Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie i dofinansowania Gminy Miasta Biłgoraj, zbudował boisko wielofunkcyjne przy Zespole Szkół
Ogólnokształcących w Biłgoraju.
Obok zadań inwestycyjnych skutecznie prowadzono działania informacyjne i wspierające
kluby w pozyskiwaniu środków z Ministerstwa Sportu i Turystyki na wyposażenie statutowe
nowopowstałych klubów i działalność szkoleniową w klubach istniejących.
Zmodernizowana baza sportu szkolnego świetnie „zawłaszczona” przez młodzież
przyczyniła się do organizowania szeregu imprez doskonale promujących Powiat i Miasto
Biłgoraj.
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Na szczególne wyróżnienie zasługują rozgrywane na hali ZSBiO:
– Organizowany cyklicznie od 2002 roku Międzynarodowy Turniej Piłki Halowej Oldboyów w którym udział biorą
byli zawodnicy klubów sportowych z Nowowołyńska na Ukrainie, Stropkowa i Vranowa na Słowacji, Miszkolca
na Węgrzech i z Biłgoraja.
– Turniej Piłki Siatkowej Kobiet – „Sitogród”, którego organizatorem jest BKS „Szóstka”.
– Turniej Piłki Halowej o Puchar
Starosty Biłgorajskiego.
– Turnieje i Mistrzostwa Polski
w Karate Tradycyjnym.
– Rozgrywki III Ligi Piłki Ręcznej Mężczyzn, których organizatorem jest MKS Biłgoraj.
– Rozgrywki III Ligi Tenisa Stołowego, których organizatorem
jest UMKS Biłgoraj.
– Licealiada i Gimnazjada w piłce
siatkowej, tenisie stołowym i piłce halowej, których organizatorem jest PSSS.
– Rozgrywane na pływalni ZSBiO
zawody pływackie rangi regionalnej i wojewódzkiej, których organizatorem jest RWKS
„SPARTA”, najmłodszy prężnie
działający w oparciu o bazę sportową ZSBiO klub biłgorajski
zrzeszający dzieci z całego powiatu.
– Rozgrywane na sali gimnastycznej ZSO w Biłgoraju mecze III ligi koszykówki mężczyzn, których gospodarzem
jest BKS „BASKET”.
– Rozgrywane na wyremontowanej staraniem szkoły i Powiatu krytej strzelnicy ZSO w Biłgoraju zawody strzeleckie o Puchar Burmistrza Miasta i powiatowe zawody strzeleckie Ligi Obrony Kraju.

Z perspektywy XV-lecia widać, że Powiat efektywnie wykorzystał zasoby infrastrukturalne i dalece niewystarczające
finansowe na wspieranie rozwoju sportu masowego, a zwłaszcza szkolnego na swoim terenie. Efektywność wsparcia,
przy tak niewielkich środkach była możliwa dzięki rozważnie opracowanym zasadom przyznawania dotacji dla klubów
i stowarzyszeń realizujących zadania powiatu w dziale sportu.
Kolejne opracowywane kalendarze imprez sportowych zawierały obok warstwy sportowej coraz lepszą warstwę promocji Powiatu.
W tej sytuacji nie sposób nie wymienić klubów, które w sposób szczególny przyczyniły się poprzez sport do promocji Powiatu, Województwa i Polski.
Należą do nich:
1. Ludowy Klub Sportowy „Znicz”, – sekcje lekkoatletyczna i podnoszenia ciężarów.
2. Biłgorajski Klub Sportowy „Łada” (obecnie Łada 1945) piłka nożna.
3. Międzyszkolny Klub Sportowy – III liga piłki ręcznej mężczyzn.
4. Młodzieżowy Klub Sportowy „Basket” III liga piłki koszykowej mężczyzn.
5. Biłgorajski Klub Karate Tradycyjnego wychowanek dwóch Mistrzów Świata – Andrzeja Maciejewskiego i Daniela Iwanka.
6. Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy (najliczniejsza w powiecie grupa organizacji skupiająca młodzież
wszystkich typów szkół).
7. UKS „Energetyk” – działający w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej wieloletni organizator Kartingowych Mistrzostw Polski, Turniejów Motoryzacyjnych wszystkich szczebli rozgrywanych na Autodromie będącym
własnością Powiatu.

nie powiatu, organizatorem współzawodnictwa sportowego na szczeblu powiatu i współorganizatorem
wojewódzkich szkolnych imprez sportowych,
mających miejsce na terenie naszego powiatu. Mało
widoczną medialnie, lecz mającą podstawowe znaczenie dla rozwoju kultury fizycznej jest działalność
szkoleniowa prowadzona przez Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy.
Do kluczowych imprez sportowych organizowanych w Powiecie należą:
1. Ogólnopolskie Zawody Kartingowe o Puchar
Starosty.
2. Ogólnopolski Bieg po Ziemi Biłgorajskiej.
3. Memoriał T. Skomskiego.
4. Ogólnopolski Wyścig Kolarski po Ziemi Biłgorajskiej.
5. Turniej Kajak–Polo.
6. Eliminacje Powiatowe „Piłkarska kadra czeka”.
7. Eliminacje Powiatowe w Piłce Nożnej Halowej.
8. Wojewódzki Turniej Tenisa Stołowego.
9. Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej.
10. Ogólnopolski Turniej Piłki Siatkowej Szkół
Leśnych.
11. Powiatowy Turniej Szachowy.
12. Rozgrywki ligowe III ligi w: w piłce ręcznej,
koszykówce i tenisie stołowym.
13. Powiatowy Finał Turnieju Motoryzacyjnego
dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
14. Powiatowy finał Turnieju BRD dla uczniów
szkół podstawowych i gimnazjalnych.
15. Zawody w podnoszeniu ciężarów rangi wojewódzkiej, krajowej i ostatnio międzynarodowej.
Do znaczących osiągnięć sportowców Powiatu Biłgorajskiego zaliczymy:
1. Tytuły mistrzów i wicemistrzów Polski
w podnoszeniu ciężarów osiągnięte przez
zawodników Ludowego Klubu Sportowego „Znicz”,
2. Czołowe miejsca zawodników i zawodniczek sekcji lekkoatletycznej LKS
„Znicz” na imprezach rangi międzynarodowej, centralnej, wojewódzkiej i lokalnej,

Stowarzyszeniem, które najintensywniej wpisuje się w sportowy krajobraz powiatu jest Powiatowe Stowarzyszenie
Sportu Szkolnego. Jest koordynatorem imprez sportowych we wszystkich dyscyplinach uprawianych w szkołach na tere-
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3. Czołowe miejsca wychowanków Biłgorajskiego Klub Karate Tradycyjnego na zawodach ogólnopolskich
i międzynarodowych.

Wybitni działacze i zawodnicy w naszym Powiecie to:
1. W RWKS „Sparta”: trener – Adam Osuch, Paweł Łukaszczyk, Agnieszka Iwanek, zawodnicy w pływaniu: Adrian
Misiarz, Patrycja Kościk, Damian Zarzycki, Artur Skubisz, Wiktoria Hałka i Natalia Mizak.
2. W Ludowym Klubie Sportowym „Znicz”: prezes – Zdzisław Żołopa, trener lekkiej atletyki – Mieczysław Jamroz,
zawodnicy: Weronika Pyzik, Wojciech Kobel, Michał Jamroz, Dariusz Dolina, Kamila Paluch, Sylwester Podlecki,
Iwona Kaproń, trener podnoszenia ciężarów – Henryk Wybranowski, zawodnicy: Marzena Karpińska, Agata Fus,
Paweł Solak, Przemysław Oleszek, Marta Droździel, Krzysztof Bulak, Natalia Nowacka, Katarzyna Portka, Józef
Marczak i Tomasz Siebielec.
3. W Biłgorajskim Klubie Karate Tradycyjnego: trener – Andrzej Szeliga, zawodnicy: Michał Kleban, Anita Jeleń,
Aleksandra Szeliga, Joanna Rawiak, Bartłomiej Szeliga i Katarzyna Goch.
4. W Kole Strzeleckim Ligi Obrony Kraju przy ZSO w Biłgoraju oraz Powiatowym Gimnazjum w Biłgoraju: opiekun
– Wojciech Skrok, zawodnicy: Tomasz Brutkowski, Joanna Padiasek, Dominik Mazurek, Kamil Komornik, Dominika Lipiec, Karolina Żurek, Marta Piecko, Jakub Pojasek, Mateusz Małek, Jakub Swatowski, Łukasz Kapica, Miłosz
Lipiński, Peweł Zych, Mateusz Skrok, Monika Krawiec, Kamila Osuch, Krystian Jarosławski, Kamil Komornik,
Jakub Banach.
5. W Zespole Szkolno-Rewalidacyjnym w Biłgoraju: opiekunowie: Magdalena Kinal, Przemysław Kopacz, zawodnicy
w tenisie stołowym: Łukasz Fiedurek, Magda Jakimczuk i Kamil Gwizdak.

Podczas Powiatowego Sportowego Podsumowania
Roku władze Powiatu doceniając wkład organizacji sportowych, działaczy i zawodników w rozwój sportu przyznają
okolicznościowe statuetki oraz nagrody pieniężne za
osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. Nagrodzeni
w ostatniej kadencji Rady Powiatu działacze Powiatowego Stowarzyszenie Sportu Szkolnego to: Krzysztof Blicharz,
Tomasz Tyburski oraz Marek Kłosek.

Kalendarz imprez z zakresu sportu Powiatu Biłgorajskiego
L.p.
1

1 Eliminacje Rejonowe Koszykówka Dziewcząt
w ramach Gimnazjady

2

XIV Szachowe Mistrzostwa Powiatu o Puchar
Starosty Biłgorajskiego

3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
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Nazwa Imprezy

Mistrzostwa Powiatu w Halowej Piłce Nożnej
o Puchar Starosty Biłgorajskiego

Organizator, udział

Miejsce imprezy

Termin

OSiR Biłgoraj

styczeń

Starostwo, RCEZ

RCEZ

styczeń

Starostwo, Zamojski Okręgowy
Związek Piłki Nożnej

Hala sportowa we Frampolu luty

Lubelski OSiR Biłgoraj, PSSS,
Starostwo

Lubelski Wojewódzki Szkolny
Związek Sportowy, PSSS,
Starostwo

Eliminacja Rejonowe Piłka Siatkowa Dziewcząt
w ramach Licealiady

Lubelski WSZS, PSSS, Starostwo

LO im. ONZ w Biłgoraju

marzec

OSiR Biłgoraj

marzec

Eliminacje Wojewódzkie Piłka Siatkowa Dziewcząt
w ramach Licealiady

Lubelski OSiR Biłgoraj, PSSS,
Starostwo

Zespół Szkół Ogólnokszt.,
Zespół Szkół Budowlanych
i Ogólnokszt. w Biłgoraju

marzec

OSiR Biłgoraj

marzec

Lubelski OSiR Biłgoraj, PSSS,
Starostwo

ZSBiO w Biłgoraju

marzec

Lubelski OSiR Biłgoraj, PSSS,
Starostwo

OSiR Biłgoraj

Eliminacje Rejonowe Piłka Siatkowa Chłopców
w ramach Licealiady

Eliminacje Wojewódzkie Piłka Siatkowa Chłopców
w ramach Licealiady

Lubelski OSiR Biłgoraj, PSSS,
Starostwo

VI Turniej Piłki Siatkowej Chłopców Szkół Gimnazjalnych

UKS „Leśnik”, Starostwo

Zespół Szkół Leśnych

marzec

Oddział Powiatowy Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Biłgoraju

Hala sportowa
we Frampolu

marzec
– czerwiec

Lubelski OSiR Biłgoraj, PSSS,
Starostwo

OSiR Biłgoraj

kwiecień

Lubelski OSiR Biłgoraj, PSSS,
Starostwo

OSiR Biłgoraj

kwiecień

UKS „Leśnik”, Zespół Szkół
Leśnych

OSiR Biłgoraj

kwiecień

Lubelski OSiR Biłgoraj, PSSS,
Starostwo

ZSBiO w Biłgoraju

kwiecień

LO im. ONZ w Biłgoraju

kwiecień

Powiatowy Finał Turnieju Motoryzacyjnego
dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Lubelski OSiR Biłgoraj, PSSS,
Starostwo

Starostwo, UKS MOTO-KART
„ENERGETYK”

Autodrom

kwiecień

Autodrom

kwiecień

„Puchar Małych Mistrzów” XXII Turniej Dzieci
w Karate Tradycyjnym

Starostwo, UKS MOTO-KART
„ENERGETYK”
Biłgorajski Klub Karate
Tradycyjnego

OSiR Biłgoraj

maj

Eliminacje Rejonowe Piłka Ręczna Chłopców
w ramach Licealiady

Eliminacje Rejonowe Piłka Siatkowa Dziewcząt
w ramach Gimnazjady

III Powiatowy Turniej Halowej Piłki Nożnej Jednostek
OSP KSRG Powiatu Biłgorajskiego o Puchar Prezesa
Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP
w Biłgoraju
Eliminacje Rejonowe Mini Piłka Ręczna Dziewcząt
w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej
Eliminacje Rejonowe Mini Piłka Ręczna Chłopców
w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej

Mistrzostwa Polski Szkół Leśnych Dziewcząt
i Chłopców w Siatkówkę

Eliminacje Rejonowe Piłka Ręczna Chłopców
w ramach Gimnazjady
Eliminacje Rejonowe Koszykówka Dziewcząt
w ramach Licealiady

Powiatowy Turniej Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych

marzec
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20

Mistrzostwa Powiatu w Pływaniu o Puchar Starosty
Biłgorajskiego Starostwo Powiatowe w Biłgoraju

Starostwo Powiatowe w Biłgoraju

21
22

Eliminacje Rejonowe Liga Lekkoatletyczna Dziewcząt
i chłopców w ramach Gimnazjady

Spartakiada z okazji Jubileuszu 30-lecia SOS

Lubelski WSZS, PSSS,
Starostwo

23

Parafiada 2014

24

Powiatowe Podsumowanie Szkolnego Roku Sportowego

Parafia Rzymskokatolicka
Serca Pana Jezusa w Biszczy

25
26

27
28
29
30
31
32
33

Kryta Pływalnia przy Zespole Szkół Budowlanych
i Ogólnokształcących w
Biłgoraju

maj

OSiR w Biłgoraju

maj

Stowarzyszenie SOS Wioski
Dziecięce w Biłgoraju

Wioska Dziecięca SOS
w Biłgoraju

maj

Starostwo

jedna ze szkół

czerwiec

Olimpiada Sportowa Katolickiego Stowarzyszenia
Młodzieży Diecezji Zamojsko Lubaczowskiej w Trzęsinach

Katolickie Stowarzyszenie
Młodzieży Diecezji Zamojsko –
Lubaczowskiej w Trzęsinach

Trzęsiny

czerwiec

Okrągłe k/Biłgoraja

lipiec

Turniej Tenisa Ziemnego o Puchar Starosty
Powiatu Biłgorajskiego

Stowarzyszenie Integracyjno –
Rehabilitacyjne Osób Niepełnosprawnych SIRON w
Biłgoraju, Starostwo
UKS HERKULES w Józefowie,Starostwo

Starostwo, Zamojski Okręgowy
Związek Piłki Nożnej

Obiekty sportowe przy
szkole
do uzgodnienia

lipiec
- sierpień

Memoriał Eugeniusza Sołtysiaka w LA

Starostwo, PSSS

OSiR Biłgoraj

wrzesień

Turniej Piłki Siatkowej Kobiet o Puchar Starosty Biłgorajskiego (drużyny z Urzędu Skarbowego, nauczycielki, ZUS itp.)

Starostwo Powiatowe w Biłgoraju

hala sportowa ZSBiO
w Biłgoraju

październik

Mistrzostwa Polski Szkół Budowlanych w Szachach,
Tenisie Stołowym i Pływaniu

Starostwo powiatowe
w Biłgoraju, SKS Zespołu Szkół
Budowlanych i Ogólnokształcących w Biłgoraju

Hala sportowa ZSBiO
w Biłgoraju

Festyn: Razem Możemy Więcej X - Biłgoraj 2014

Rozgrywki o Puchar Starosty Biłgorajskiego w ramach
rozgrywek Pucharu Polski w Piłce Nożnej na szczeblu
Powiatu Biłgorajskiego
Eliminacje Rejonowe Liga Lekkoatletyczna

Mistrzostwa Powiatu w Tenisie Stołowym
o Puchar Starosty Biłgorajskiego

Lubelski ESZS, PSSS,
Starostwo

Starostwo Powiatowe w Biłgoraju

Biszcza

OSiR Biłgoraj

Hala Sportowa ZSBiO
w Biłgoraju

maj
- czerwiec

lipiec
- sierpień

październik

październik
- listopad
listopad
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Turystyczna promocja małej ojczyzny

Reforma samorządowa z 1999 roku, która przywróciła z powrotem na polskiej mapie administracyjnej powiat sprzyja turystycznej promocji małej ojczyzny, jaką jest Powiat Biłgorajski. W skład powiatu biłgorajskiego weszły dawne historyczne
ziemie: Lubelska, Chełmska i Przemyska. Tę ostatnią reprezentuje gmina Turobin. Ziemia Biłgorajska to gościnna ziemia,
na której przebywali na polowaniach nasi królowie: Władysław Jagiełło, Zygmunt August, Stefan Batory i Jan III Sobieski.
Upolowana w 1409 roku zwierzyna w lasach koło Zamchu posłużyła naszemu rycerstwu w bitwie z Krzyżakami pod
Grunwaldem. Właścicielem zamku w Goraju był królewski marszałek Dymitr z Klecia. Był on opiekunem młodej królowej Jadwigi. W 1715 roku w Tarnogrodzie zawiązano antysaską konfederację tarnogrodzką na czele z marszałkiem Stanisławem Ledóchowskim.
Biłgoraj, stolicę powiatu, największe po Zamościu miasto południowej Lubelszczyzny odwiedzali na początku XIX wieku wielcy Polacy: generał Jan Henryk Dąbrowski, książę Józef Poniatowski, pułkownik, poeta i legionista Cyprian Godebski. Pierwszym pisarzem, który wprowadził Biłgoraj na karty literatury polskiej był biskup Ignacy Krasicki. Już w jego
czasach Biłgoraj uchodził za stolicę sitarstwa polskiego. Z Ziemią Biłgorajską są też związani inni mistrzowie pióra,
jak poeta Jana Kochanowski, ksiądz Stanisław Staszic, poeta Szymon Szymonowic, czy ostatni poeta romantyk Mieczysław Romanowski, ale również goszcząca we Frampolu Maria Dąbrowska. W Zamchu na początku XIX wieku urodził się nasz znany malarz Rafał Hadziewicz. Wśród ludzi urodzonych w małej biłgorajskiej ojczyźnie są przedstawiciele nauki, jak Marcin Fołtynowicz 13 razy wybierany na rektora Akademii Zamojskiej, czy też Jan Turobiński, rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pracowity biłgorajski lud przez wieki uprawiał rolę i pozyskiwał drewno i płody runa
leśnego. Na największej rzece powiatu – Tanwi rozwinęło się flisactwo, a produkty z naszego regionu, a szczególnie
zboże, miód, drewno docierało aż do Gdańska. Nie omijały tej ziemi zawieruchy wojenne i najazdy tatarskie, potop szwedzki, okresy rozbiorów, wielkie narodowe powstania: listopadowe i styczniowe, I i II wojna światowa. Chorągiew rycerska
z Goraja uczestniczyła w bitwie pod Grunwaldem. Intensywne bitwy i potyczki miały miejsce w 1863 roku, a do największych powstańczych dowódców należą pułkownik Marcin Borelowski, generał Antoni Jeziorański, pułkownik Leon
Czechowski. Wielkie straty osobowe przyniosły obie wojny światowe. Podczas I wojny światowej miejscową ludność dziesiątkowały epidemie cholery i tyfusu. Pamiątka po
tamtym okresie są kopce ziemne na cmentarzach w Biłgoraju i Księżpolu. Wielki wkład
w odzyskanie niepodległości wnieśli mieszkańcy podczas II wojny Światowej. Liczne oddziały partyzanckie Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich broniły ludność przed
okupantem. Symbolem tej walki jest bitwa pod
Osuchami i największy partyzancki cmentarz
w Europie. Nazwiska wielkich partyzanckich
dowódców Konrada Bartoszewskiego „Wira”,
Józefa Steglińskiego „Corda”, Edwarda Markiewicza „Kaliny”, Edwarda Haniewicza,
„Woyny”, Jana Kryka „Topoli”, Antoniego
Wróbla „Burzy”, Józefa Mazura „Skrzypika’,
Jana Kędry „Błyskawicy” i innych przeszły do
historii.
Ziemia Biłgorajska ma tez wyraźne oblicze
kulturalne. Stanowi o tym Dom Służebny Polskiej Sztuce Słowa, Muzyki i Obrazu w Nadrzeczu jaki prowadzi biłgorajski aktor Stefan
Szmidt wraz ze swoją żoną Alicją Jachiewicz.
Pamiątką po wielkim artyście Jerzym Dudzie
Graczu jest wystrój kapliczki w Nadrzeczu.
Wielkie sukcesy artystyczne odnoszą zespoły
obrzędowo-ludowe z Łukowej, Rudy Solskiej,
Bukowej, Goraja i innych. Stolicą poetów i ludowych dramaturgów jest od 1975 Tarnogród,
gdzie corocznie odbywają się festiwale teatrów
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wsi polskiej na etapie wojewódzkim, jak też centralnym. Pamiątki o regionie gromadzi Muzeum Ziemi Biłgorajskiej oraz
Skansen Zagroda Sitarska, a kawaleryjskie tradycje pielęgnuje izba muzealna w Biszczy. Wypoczynkowi w powiecie służy
cudowna przyroda. Mozaika krain geograficznych: Wyżyny Lubelskiej, Roztocza, Kotliny Sandomierskiej, szachownice
pól przedzielonych miedzami, jeden z największych kompleksów leśnych jakim jest Puszcza Solska, najcieplejsza w Polsce rzeka Tanew znakomicie służą wypoczynkowi.
Aby udostępnić wspomniane wyżej walory przyrodnicze, historyczne, kulturowe władze Starostwa Powiatowego
w ciągu 15 lat istnienia w nowej formule Powiatu Biłgorajskiego podjęły decyzje o wyznakowaniu kolejnych szlaków
turystycznych a w szczególności rowerowych. Na początku 2014 roku w obrębie Powiatu Biłgorajskiego przebiega 11 szlaków pieszych, 20 rowerowych oraz 13 ścieżek dydaktycznych i tras spacerowych.
Wśród podmiotów, które we współpracy ze Starostwem Biłgorajskim mają największe zasługi w powiększeniu długości
i ilości szlaków należą Oddział PTTK w Biłgoraju, Stowarzyszenie „Józefowska Kawaleria Rowerowa” Stowarzyszenie
Przyjaciół Roztocza Jastrzębia Zdebrz, Firma Ambra S.A., Firma Model S.A., Stowarzyszenie „Dąb” w Ciosmach,
Stowarzyszenie „Patria” w Korytkowie Dużym, Lokalna Grupa Działania Ziemi Biłgorajska, Fundacja Fundusz Lokalny
Ziemi Biłgorajskiej, Stowarzyszenie Rozwoju Wsi w Bidaczowie Starym, Nadleśnictwa Biłgoraj i Józefów.
W sumie przez teren powiatu biłgorajskiego przebiega 870 km szlaków turystycznych, w tym 281 km pieszych, 561 km
rowerowych i 28 km ścieżek dydaktycznych i spacerowych.
Znaczącym osiągnięciem samorządu powiatowego było utworzenie Powiatowego Punktu Informacji Turystycznej,
który pełni nie tylko rolę informacyjną dla turystów, ale też organizuje szereg rajdów rowerowych i spływów kajakowych.
Dzięki wsparciu Starostwa Powiatowego wydano 27 publikacji krajoznawczo-turystycznych o Ziemi Biłgorajskiej,
przewodników, opracowań konferencji, konkursów Poznajemy Ojcowiznę, albumów i map.
Starosta Biłgorajski corocznie organizuje Powiatowe Obchody Światowego Dnia Turystyki, podczas których ma okazję
podziękować działaczom turystycznym za organizowanie imprez, popularyzacje turystyki wśród dzieci i młodzieży oraz
promocję turystycznego wizerunku powiatu biłgorajskiego.
Wśród wyróżnionych znajdują się osoby prowadzące w szkołach Szkolne Koła Turystyczno Krajoznawcze, przygotowujące dzieci i młodzież do udziału w konkursach turystycznych, których wychowankowie osiągnęli wysokie lokaty
w klasyfikacji wojewódzkiej oraz ogólnopolskiej, osoby angażujące się w wyznaczania oraz konserwację szlaków turystycznych przeprowadzające otwarte imprezy dla mieszkańców powiatu:
1. Marian Kurzyna
2. Andrzej Czacharowski
3. Przemysław Kłosek
4. Stanisława Dzikoń
5. Irena Kraczek
6. Urszula Górniak
7. Barbara Bogdanowicz
8. Alina Typko
9. Teresa Bogdanowicz-Bordzań
10. Elżbieta Kurzyna
11. Ewa Madejek
12. Agnieszka Jurałowicz
13. Joanna Solska
14. Joanna Adamowicz
15. Zdzisław Solak
16. Tadeusz Maciocha
17. Małgorzata Palikot
18. Piotr Kiełbasa
19. Maria Wołoszyn
20. Ewa Iwańczyk
21. Beata Czajka
22. Mariola Napora
23. Zofia Brelak
24. Piotr Szymanik
25. Wiesław Świerczyński
26. Marek Marek
Kapliczka Pod Dębami w Górecku Kościelnym
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SZLAKI ROWEROWE:

1. Centralny Roztoczański (znaki czerwone).

Na odcinku Goraj – Zastawie – Kondraty – Hosznia Ordynacka – Gilów.
Cały szlak ma długość 176 km, natomiast w granicach Powiatu Biłgorajskiego biegnie przez następujące miejscowości:
(na północy) przez Goraj – Zastawie – Kondraty – Hosznię Ordynacką i Gilów, a na południu przez Szozdy i Tereszpol
i Górecko Kościelne razem 39 km. W zdecydowanej większości prowadzi po drogach asfaltowych. Na trasie szlaku wiele
punktów widokowych. W Goraju, założonym przez Dymitra z Klecia w 1377 roku istniał kiedyś zamek. Obecnie w osadzie
znajduje się kościół p.w. św. Bartłomieja wybudowany w 1782 roku z cudownym obrazem Matki Boskiej Gorajskiej. Na
Białej Ładzie w Goraju utworzono zbiornik wodny, który służy jako akwen dla wędkarzy. W Zastawiu znajduje się
cmentarz z I wojny światowej. W pobliżu najwyższy szczyt Roztocza Zachodniego Wielka Jeżówka 335 m n.p.m.
W Szozdach położonych w malowniczej dolinie Roztocza Środkowego znajduje się stylowa Droga Krzyżowa ufundowana
przez ks. prof. Tadeusza Guza. W Tereszpolu kościół z połowy XIX wieku p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej oraz
zespół parkowo-dworski z pomnikowymi drzewami.

Rajd rowerowy
2. Bobrowy (znaki czerwone).

Korytków Duży – Siedem Chałup – Cybulne Góry – Gościniec Janowski – Andrzejówka – Bukowa – krzyż św. Huberta
– Gromada – Kopina Góra – Korytków Duży.
Ma długość około 27 km (w Powiecie Biłgorajskim 19 km). W większości prowadzi leśnymi drogami Kompleksu
Promocyjnego Lasów Janowskich i Puszczy Solskiej. Fragment trasy prowadzi traktem janowskim, gdzie napotykamy
znaki szlaku żółtego, które oznaczają łącznik szlaku Leśny krąg po Lasach Janowskich. Szlak łączy się również z dwoma
innymi szlakami Powiatu Biłgorajskiego: do Frampola (znaki zielone) i do Ujścia (znaki niebieskie). Przy szlaku kilka tablic z mapami przebiegu szlaku i okolicy. Przy mapach siedziska i stojaki na rowery. Szlak prowadzi przez puszczańskie
wioski: Andrzejówkę i Bukową, gdzie można spotkać jeszcze wiele przykładów budownictwa drewnianego, w tym drewniane krzyże przydrożne w stylu biłgorajskim i kapliczki. W Bukowej na uwagę zasługuje kościół p.w. św. Andrzeja
Boboli z połowy XX wieku.
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3. Żurawinowy (znaki czerwone).

Kolonia Sól – Ciosmy Pszczelna
– Ciosmy Knieja – Ciosmy – Ciosmy
Byczek – Kolonia Sól.
Szlak ma około 24 km. N trasie
szlaku rozmieszczone są tablice poglądowe, które prezentują cenne gatunki roślin i zwierząt Puszczy Solskiej, w szczególności boru bagiennego. Na trasie spotkamy kapliczki
i figury upamiętniające kampanię
oddziału płk. Leona Czechowskiego
w marcu 1863 r. pod Ciosmami.
W Ciosmach w budynku szkoły funkcjonuje izba pamięci prezentująca
pamiątki z historii miejscowości oraz
kultury ludowej Ciosmów wsi
Rajd rowerowy
założonej na początku XVIII w. przez
bartników. Nazwa szlaku związana
jest z żurawiną, którą rośnie na błotach i bagnach puszczańskich położonych przy trasie szlaku, jak również żurawiami,
które możemy tu zobaczyć i usłyszeć ich wdzięczny śpiew zwany klengorem.
4. Doliny Białej Łady (znaki czerwone).

Biłgoraj – Rapy Dylańskie – Ignatówka – Żelebsko – Karolówka – Nadrzecze – Majdan Gromadzki – Gromada –
Biłgoraj.
Długość 34 km. Szlak łączy Równinę Biłgorajską z krawędzią Roztocza. Przez sporą cześć prowadzi wspólnie ze szlakiem na wzgórze Polak, łączy się ze szlakiem Jastrzębiej Zdebrzy i pieszym szlakiem do Zwierzyńca.
W Ignatówce szlak biegnie serpentynami wyznaczonymi przez inżyniera Włodzimierza Michalewskiego, który był
właścicielem pałacyku – obecnie kaplicy p.w. Matki Bożej Królowej Polski. W Nadrzeczu, gdzie swoją siedzibę ma Fundacja Kresy 2000 możemy podziwiać drewnianą kaplicę domkowa, z obrazami znanego polskiego malarza Jerzego Dudy
Gracza, który wielokrotnie gościł w Nadrzeczu oraz kapliczkę słupowa z kamienną rzeźbą Chrystusa Frasobliwego. W pobliżu mostu na Białej Ładzie znajduje się zajazd Nadrzecze.
5. Doliny Tanwi i Wirowej (znaki czerwone).

Obsza – Zamch – Głuchy (Borowe Młyny) – Borowiec – Olchowiec – Dorbozy – Obsza.
Długość szlaku wynosi 27 km. Szlak prowadzi po terenie dawnego starostwa Zamechskiego w pobliżu granicy województwa lubelskiego i podkarpackiego, a jednocześnie historycznej granicy zaborów: rosyjskiego i austriackiego.
W Zamchu przebywali polscy królowie: Władysław Jagiełło, Zygmunt August, Stefan Batory oraz Jan III Sobieski.
Spotkamy się tu też z rzadkim na tych terenach osadnictwem niemieckim. Szlak przebiega przez gminy: Obsza i Łukowa
w dolinie rzek Wirowej i Tanwi. Szlak łączy się z rowerowym szlakiem Ziemi Józefowskiej (znaki zielone) oraz szlakiem
partyzanckim (znaki czarne), który prowadzi do rezerwatu „Nad Tanwią” w Rebizantach.
Do największych atrakcji krajoznawczych należą świątynie w Zamchu p.w. św. Jozafata i Praksedy. i Obszy pod
wezwaniem Narodzenia Najświętszej Marii Panny oraz cmentarze. W Zamchu znajduje się pomnik Jana Kochanowskiego,
który jest autorem poematów Pan Zamchanus i Dryas Zamchana, wykonanych na powitanie króla Stefana Batorego
10 maja 1578 roku. W Obszy w okresie międzywojennym ufundowano pomnik poświęcony Marszałkowi Józefowi
Piłsudskiemu.
W Obszy działa Karczma Roztocze, przy której istnieje stadnina koni, miniskansen budownictwa ludowego, a od 2014
przy karczmie funkcjonuje z pensjonat z salą balową na 400 miejsc, pokojami dla turystów. Pensjonat oferuje również zabiegi leczenia borowiną, siłownię, saunę, nacieranie lodem czy jacuzzi. Można tu skorzystać z usług przewodnickich.
W pobliżu Olchowca znajdują się plantacje borówki amerykańskiej.
6. Zaborszczyzny (znaki czerwone).

Księżpol – Zanie – Żary – Wólka Biska – Gózd Lipiński – Jedlinki – Biszcza – Bukowina – Wólka Kulońska – Potok
Górny – Lipiny Górne – Borowina – Lipiny Dolne – Jasiennik Stary – Krzeszów Górny – Podolszyna Plebańska – Krzeszów biegnie po asfaltowych drogach Płaskowyżu Tarnogrodzkiego z Księżpola nad Tanwią do Krzeszowa nad Sanem,
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łącząc tym samym dwa województwa: lubelskie i podkarpackie. Jego długość to około 53 km (w powiecie biłgorajskim
46 km). Łączy się ze szlakiem Biłgoraj – Tarnogród w Wólce Biskiej.
Atrakcje krajoznawcze i turystyczne na trasie szlaku:
W Księżpolu kościół p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego, wybudowany w latach 1856-1858 z fundacji Konstantego
Zamoyskiego. 14 IX 1858 r., konsekrowany przez bp. Jana Teraszkiewicza. W r. 1875 zamieniony na cerkiew prawosławną,
w r. 1917 oddany katolikom. W Wólce Biskiej jest Ośrodek Wypoczynkowy „Nad Tanwią”. Niedaleko od szlaku zalew
na Łazobnej w Biszczy. Malownicze meandry rzeki Tanew. Współczesny kościół w Goździe Lipińskim p.w. św. Michała
Archanioła. Pomnik Józefa Piłsudskiego w Biszczy. Kościół w Biszczy p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa, to dostosowana do potrzeb obrządku łacińskiego
świątynia wybudowana przez rząd carski w 1912 r. jako cerkiew prawosławna.
Muzeum militariów Antoniego Kurowskiego, dowódcy plutonu kawalerzystów im. 3 Pułku Ułanów Śląskich
w Gminnym Ośrodku Kultury w Biszczy. Przydrożne kapliczki z XIX i XX
w. W Potoku Górnym barokowy kościół
p.w. św. Jana Chrzciciela, murowany
w latach 1743-54 z fundacji ówczesnego
proboszcza ks. Grzegorza Jastrzębskiego, Teresy Zamoyskiej i rodziny
Grabińskich. 19. 12. 1943 roku ukraiński oddział Włodzimierza Darmochwała
zamordował 19 mieszkańców Potoka,
w tym księdza Błażeja Nowosad – kandydata na ołtarze. Drewniany kościół
w Lipinach Górnych, wybudowany
w 1869 r. jako cerkiew unicka. W Krzeszowie barokowy kościół parafialny
p.w. Narodzenia Najświętszej Marii
Panny wzniesiony w 1727 r. Jeden z największych zachowanych cmentarzy
żydowskich w dolinie Sanu, stok narRajd rowerowy ciarski.
7. Kolejki wąskotorowej (znaki niebieskie).

Biłgoraj – Kolonia Sól (Dwór) – Kolonia Sól (Pod Lasem) – Dąbrowica – kolejka wąskotorowa – (Obary) – Bukowa
– Ujście.
Ma długość około 25 km. Trasa prowadzi przez sosnowe bory Puszczy Solskiej i Lasów Janowskich. W pobliżu trasy
znajduje się rezerwat torfowiskowy „Obary”. W Ujściu, gdzie szlak się kończy, znajduje się węzeł szlaków, z którego
możemy dotrzeć do Momotów Górnych i Janowa Lubelskiego oraz na Porytowe Wzgórze. W pobliżu prowadzą dwa inne
szlaki: Bobrowy i Żurawinowy, które można wykorzystać do planowania swojej własnej trasy wycieczki.
8. Szlak imieniem Tadeusza Iwanowskiego (znaki niebieskie).

Biłgoraj – Smólsko Małe – Smólsko Duże – Majdan Nowy – Króle – Lipowiec Nowy – Pisklaki – Szostaki –
Podsośnina – Osuchy.
Ma długość 38 km. Prowadzi przez gminy Biłgoraj, Aleksandrów, Księżpol i Łukowa. Łączy Biłgoraj z miejscem największej bitwy partyzanckiej z czerwca 1944 w Osuchach, gdzie znajduje się cmentarz poległych około 400 żołnierzy
w większości AK i BCh. Część trasy wiedzie leśnymi duktami doliny Tanwi. Po drodze napotykamy też Czarną Ładę,
Spisznicę i Sopot. W Osuchach przy budynku Szkoły Podstawowej im. Edwarda Markiewicza ps. Kalina znajduje się
odnowiony pomnik z okresu międzywojennego, który jest przedstawieniem alegorii zniewolonej Ojczyzny.
9. Dawnych rzemiosł ludowych (znaki zielone).

Biłgoraj – Dąbrowica – Bukowa – Andrzejówka – Siedem Chałup – Korytków Mały – Cacanin – Frampol.
Szlak prowadzi przede wszystkim borem sosnowym Puszczy Solskiej. Zaczyna się w pobliżu skrzyżowania ulicy Stefana Batorego z Alejami Jana Pawła II w Biłgoraju. Na kilku odcinkach biegnie wspólnie ze szlakiem kolejki wąskotorowej
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(znaki niebieskie) oraz szlakiem bobrowym (znaki czerwone). Najtrudniejszy fragment trasy to odcinek między Korytkowem Małym a Cacaninem.
Atrakcje turystyczne i krajoznawcze:
Liczne zabytkowe krzyże przydrożne i kapliczki. W Dąbrowicy kościół p.w. św. Maksymiliana Kolbe, wzniesionego
w latach osiemdziesiątych XX wieku. W Bukowej drewniany kościół p.w. św. Andrzeja Boboli, zbudowany w latach
1951 – 57. Najstarsza z licznych drewnianych kapliczek Chrystusa Frasobliwego na wschodnim krańcu miejscowości pochodzi z 1838 roku. Największą atrakcją szlaku jest przejazd prze Rakowskie Bagno, z którego początek bierze rzeka Rakowa. We Frampolu zachowała się zabytkowa zabudowa stodolna. Wizytówką miasta było tkactwo, a słynne płótna
frampolskie cieszyły się dużym popytem. Z rynku symetrycznie wychodziła sieć ulic. Idealny układ urbanistyczny miasta
według koncepcji Vasariego Młodszego posłużył hitlerowcom 13 września 1939 roku uczynić Frampol poligonem
doświadczalnym dla niemieckiej Luftwaffe, która w precyzyjnych nalotach ćwiczebnych doszczętnie zniszczyła miasto.
Kościół neogotycki p.w. św. Jana Nepomucena. Zachowały się też fragmenty cmentarza żydowskiego.
10. Łącznikowy (znaki zielone).

Cyncynopol – Dyle – Hedwiżyn – źródła rzeki Stok.
11. Łącznikowy (znaki zielone).

Dyle – Kajetanówka – Lipowiec.
Szlaki łącznikowe są rodzajem wewnętrznego łącznika i skrótu dla szlaku na Wzgórze Polak. Swój początek ma Cyncynopolu i jedna trasa prowadzi przez Dyle i Hedwiżyn do źródełek rzeki Stok pod Wolą Dużą, a druga przez Dyle i Kajetanówkę, do Lipowca, do węzła szlaków, gdzie zaczyna się szlak (również o zielonym kolorze) Dymitra Gorajskiego do
Goraja.
12. Modelowy (znaki zielone).

Biłgoraj (Model S.A.) – zalew Bojary – Nadrzecze – Rapy Dylańskie (znaki zielone).
Długość szlaku to 13 km. Trasa prawie w całości szlaku biegnie po leśnych drogach boru sosnowego Puszczy Solskiej.
Z nad Zalewu Bojary docieramy na skraj wsi Nadrzecze w pobliże Zajazdu Nadrzecze. Szlak omija wieś i kieruje się do
Rap Dylańśkich przecinając stary Trakt Radzięcki, a jednocześnie węzeł ze szlakiem Jastrzębiej Zdebrzy. W Rapach
Dylańskich szlak się kończy tworząc węzeł ze szlakami Białej Łady i na Wzgórze Polak.

Zdebrzy, lasu Łysiec (granica Powiatów Biłgorajskiego i Zamojskiego), przez miejscowości Chłopków i Zaburze, przysiółek Świniarki, las Cetnar, osadę Kawęczynek oraz Ducherową Górę. Na trasie zobaczymy cmentarz z I wojny światowej, kopiec Zaburski oraz pomniki partyzantów z oddziału Hieronima Dekutowskiego ps. Zapora na górze Łysiec
i w okolicy Świniarek. Jest to także trasa o nadzwyczajnych walorach widokowych. Szlak został wytyczony starymi traktami pamiętającymi czasy panowania rodziny Gorajskich, wywodzącej się od potężnego polskiego magnata Dymitra z Klecia, znanego też pod przydomkiem „z Goraja”. Na niektórych odcinkach szlak prowadzi niemalże bezdrożami pośród
roztoczańskich lasów i pól. Szlak jest miejscami bardzo trudny technicznie, wymaga ostrożności i rozwagi na zjazdach oraz
sporej kondycji, na niektórych podjazdach. Długość ok. 47 km (w powiecie 22 km).
Atrakcje krajoznawcze i turystyczne: w Goraju kościół z połowy XVIII wieku p.w. św. Bartłomieja a jednocześnie Sanktuarium Maryjne, pomnik z okresu manifestacji narodowowyzwoleńczych z 1861 roku, zabytkowy cmentarz z kamiennymi nagrobkami z XIX wieku. Przy szlaku źródliska rzeki Białej Łady. Na wzniesieniu powyżej Zastawia cmentarz
z I wojny światowej. W lesie Łysiec pomnik na miejscu IV Fortu oddziału partyzanckiego Hieronima Dekutowskiego ps.
Zapora. Na trasie kilka punktów widokowych. Szlak kończy się w Lipowcu, gdzie znajduje się wiele kwater agroturystycznych. Szlak łączy się na swoim przebiegu z kilkoma innymi szlakami rowerowymi i ścieżkami edukacyjnymi: centralnym szlakiem rowerowym (znaki czerwone), szlakiem Jastrzębiej Zdebrzy (znaki niebieskie), szlakiem na wzgórze
Polak (znaki żółte). Szlak wyposażony w tablice z mapami okolicy i jego przebiegu.
15. Pogranicze regionów – wzgórze Polak (znaki żółte).

Biłgoraj – Rapy Dylańskie – Cyncynopl – Ignatówka – Żelebsko – Trzęsiny – Czarnystok Ruś – Lipowiec – wzgórze
Polak – Tereszpol – Bukownica – źródełka rzeki Stok – Wola Duża – Wola Mała – Biłgoraj.
Szlak ma długość około 47 kilometrów (w powiecie 43 km). Miej więcej połowa długości nawierzchni dróg tego
szlaku prowadzi leśnymi traktami lub miedzami pól roztoczańskich. Na całej długości prowadzi z kilkoma innymi szlakami
rowerowymi oraz z jednym pieszym. Autorzy szlaku wyznaczyli i wyznakowali też dwa szlaki wewnętrzne, łącznikowe
(znaki zielone), aby uatrakcyjnić i zwiększyć możliwości jego wykorzystania. Niewątpliwą zaletą tego szlaku jest to, że
łączy on dwie krainy geograficzne Równinę Biłgorajską i Roztocze, ukazując tym samym bogactwo form roślinnych,

13. Im. Józefa Złotkiewicza (znaki zielone).

Biłgoraj – Podlesie – Dereźnia – Wola Dereźniańska – Ruda Solska – Wólka Biska – Biszcza –Tarnogród.
Zielony szlak rowerowy z Biłgoraja przez Biszczę do Tarnogrodu łączy dwie krainy geograficzne: Równinę Biłgorajską
i Płaskowyż Tarnogrodzki. Na trasie przekraczamy kilka rzek: Czarną Ładę, Tanew, Łazobną i Złotą Nitkę. W zdecydowanej większości przebiega przez tereny odkryte i prowadzi drogami asfaltowymi, tylko na odcinku z Dereźni do Woli
Dereźniańskiej i z Rudy Solskiej do Wólki Biskiej (leśne drogi gruntowe) przebiega przez bór sosnowy. Szlak prowadzi
drogami gmin Biłgoraj, Biszcza i Tarnogród. Szlak ma 27 km długości.
Atrakcje krajoznawcze i turystyczne: Szlak prowadzi do Tarnogrodu, miasta lokowanego w 1567 roku, gdzie odbywają
się Ogólnopolskie Sejmiki Teatrów Wsi Polskiej. W Tarnogrodzie możemy zwiedzić barokowy kościół p.w. Przemienienia Pańskiego z ołtarzem z kolegiaty zamojskiej z połowy XVIII w., drewniany kościółek p.w. św. Rocha z XVII w., cerkiew prawosławną p.w. św. Trójcy z wizerunkiem Ojca Leoncjusza Stasiewicza, świętego cerkwi rosyjskiej, urodzonego
w Tarnogrodzie oraz budynek synagogi, gdzie znajduje się biblioteka oraz stała ekspozycja muzealna oraz unikatowe Muzeum Nożyczek. W pobliżu Biszczy i Tarnogrodu znajduje się modrzewiowy kościółek z XVII wieku w Bukowinie z wyposażeniem z Zamojskiej Kolegiaty. W Biszczy w budynku GOK mieści się muzeum militariów z okresu II wojny
światowej powstałego z prywatnej kolekcji rotmistrza Antoniego Kurowskiego, dowódcy plutonu kawalerzystów im.
3 Pułku Ułanów Śląskich. Największą atrakcją turystyczną szlaku jest zalew w Biszczy, gdzie oprócz możliwości korzystania z kąpieli wodnych można pływać na różnego typu sprzęcie pływającym oraz skorzystać ze spływów kajakowych
po Tanwi. W Wólce Biskiej położonej nad Tanwią możemy skorzystać z bazy noclegowej i gastronomicznej kompleksu
wypoczynkowo-szkoleniowego Kraina nad Tanwią.
14. Im. Dymitra Gorajskiego (znaki zielone).

Goraj – Zastawie – Tłomska Góra – Hosznia Abramowska – Las Łysiec (pomnik „Zapory”) – Chłopków – Zaburze –
Kawęczynek – Lipowiec.
Szlak rowerowy wiedzie przez najwyższe wzgórza Roztocza Gorajskiego i Roztocza Szczebrzeszyńskiego, w tym
przez trzy szczyty liczące powyżej 325 m n.p.m.: Sawiną Górę, Tłomską Górę i Łysiec. Prowadzi m.in. obok Porębskiej
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Okolice Turobina
glebowych i krajobrazowych biłgorajszczyzny. Celem autorów szlaku było ukazanie bardzo ważnego fragmentu dziejów
Ziemi Biłgorajskiej i naszego narodu, jakim było powstanie styczniowe, którego jedna z bitew rozegrała się na granicy
dwóch krain geograficznych. Obecnie miejsce to jest jednocześnie granicą południową Roztoczańskiego Parku
Narodowego granicą dwóch powiatów: zamojskiego i biłgorajskiego i wspaniałym punktem widokowym na rozległe bory
Puszczy Solskiej. W miejscu bitwy na wzgórzu Polak znajdują się dwa pomniki przypominające zwycięską bitwę
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oddziałów powstańczych Marcina Borelowskiego i Kajetana Cieszkowskiego z regularnymi oddziałami armii carskiej
w dniu 3 września 1863 roku.
Atrakcje turystyczne i krajoznawcze: Wędrując szlakiem zobaczymy dwie kopalnie: piasku i wapienia w pobliżu Ignatówki i Żelebska. W Ignatówce w dawnym pałacyku zbudowanym w latach 30-ych XX wieku mieści się obecnie kaplica p.w. Matki Bożej Królowej Polski. Obok kaplicy znajduje się majestatyczna rzeźba Matki Boskiej. Jej autorem jest
rzeźbiarz Ryszard Sobaszek mieszkaniec Biłgoraja, który mieszkał w Ignatówce. Jego rzeźbę Chrystusa Frasobliwego
otrzymał Ojciec Święty Jan Paweł II podczas wizyty w Zamościu. Ważnym miejscem na trasie są Trzęsiny. Jadąc od
Biłgoraja najpierw napotykamy źródlisko rzeki Gorajec, a obok kapliczkę p.w. św. Antoniego Padewskiego, gdzie w czasie II wojny światowej przechowywali się polscy Żydzi. Wieś powstała przy kamieniołomie, z którego kamień posłużył
do budowy Zamościa. W wiosce drewniany kościółek p.w. św. Jana Chrzciciela oraz w dawnej leśniczówce schronisko
młodzieżowe im. Bł. ks. Zygmunta Pisarskiego. We wsi Czarnystok Ruś znajduje się murowana kaplica w miejscu nieistniejącej cerkwi prawosławnej. Na Wzgórzu Polak dwa pomniki, w pobliżu których od kilku lat organizowana jest
w rocznicę bitwy inscenizacja zmagań powstańczych oddziałów z armią carską. Co roku od 8 lat organizowany jest ogólnopolski rajd w rocznicę bitwy. W Tereszpolu znajduje się kościół p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej, który był pierwotnie cerkwią unicką, później prawosławną. W pobliżu murowana zabytkowa plebania w okresu międzywojennego.
16. Jastrzębia Zdebrz (znaki niebieskie).

Szlak prowadzi z Biłgoraja do Turobina i z powrotem przez następujące miejscowości: Trzesiny – Smoryń – Głupia
Wieś – Kolonia Teodorówka – Teodorówka – Komodzianka Górna – Jędrzejówka – Hosznia Ordynacka – Gilów – Rokitów – Turobin – Gródki – Kondraty – Radzięcin – Wola Radzięcka – Stara Wieś – Kąty – Biłgoraj.
Szlak ma długość około 84 kilometrów (w powiecie 71 km). Łączy Równinę Biłgorajską z Roztoczem Zachodnim i Padołem Zamojskim. Zamiarem pomysłodawców wytyczenia szlaku było, aby prowadził przede wszystkim bezdrożami
Puszczy Solskiej i roztoczańskich pagórów. Tylko w nielicznych fragmentach biegnie asfaltowymi drogami. W zdecydowanej większości wiedzie starymi, historycznymi drogami. Czasem są to bardzo strome podjazdy wymagające dobrych
rowerów, kondycji i doświadczenia. Na trasie kilkadziesiąt punktów widokowych. W deszczową pogodę możemy liczyć
się z wieloma trudnościami wynikającymi z lepkiego lessu oblepiającego koła naszych rowerów. Jednak przepiękne krajobrazy, lessowe wąwozy, bogactwo flory i fauny roztoczańskiej, stare sady, plantacje porzeczek i malin, dzikie jeżyny
i słodkie czereśnie mogą każdego zauroczyć i kazać mu powrócić tu jeszcze raz. Na szlaku kilkanaście tablic z przebiegiem szlaku i informacjami o atrakcjach krajoznawczych na szlaku. Na szlaku kilka węzłów ze szlakiem im. Dymitra
Gorajskiego, Czarnej perły, centralnym szlakiem roztoczańskim oraz ze szlakiem pieszym centralnym.
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Atrakcje krajoznawcze i turystyczne:
W Radzięcinie znajduje się kościół parafialny p.w. św. Kazimierza z 1758 roku, stary cmentarz z połowy XIX wieku,
a przy świątyni park papieski im. Jana Pawła II z wieloma cennymi okazami egzotycznych drzew i krzewów. W Teodorówce trzy studnie głębinowe. W Jędrzejówce platformy widokowe. Turobin to XIII wieczna osada targowa i obronna przy
szlaku handlowym z Krakowa do Kijowa. Wizytówką Turobina jest kościół p.w. św. Dominika z 1530 roku wzniesiony
w stylu renesansu lubelskiego z dekoracją stiukową Jana Wolffa. Kapliczka domkowa z 1820 roku. Stara drewniana zabudowa osady. Proboszczem tytularnym w Turobinie był ksiądz Stanisław Staszic. W Gródkach kościół polsko-katolicki.
W Hoszni Ordynackiej znajduje się budynek nieczynnego już młyna motorowego. W Smoryniu stary dwór murowany z kamiennymi meblami ogrodowymi związany z rodziną Brandtów, której przedstawicielem był urodzony w Szczebrzeszynie Józef Brandt, wybitny polski malarz.
17. Czarna perła (znaki czarne).

Dwa odcinki:
Frampol – Radziecin – Teodorówka – Komodzianka Górna – Komodzianka – Chłopków.
Frampol – Stara Wieś – Kolonia Kąty – Wola Kątecka – Pulczynów – Trzęsiny.
Szlak Czarna Perła dociera na teren Powiatu Biłgorajskiego od strony zachodniej na wysokości wsi Kocudza. Kilkaset metrów od granicy powiatu szlak dociera do Gościńca Solskiego gdzie spotyka się ze szlakiem rowerowym „Dawnych Rzemiosł Ludowych” o kolorze zielonym. Oba szlaki prowadzą razem do Frampola mijając po drodze mała
miejscowość Cacanin oraz zalew frampolski (popularne miejsce rekreacyjne). Po dotarciu do rynku Frampolskiego
Szlak Czarna Perła rozgałęzia się na dwie części – północną i południową. Na obu trasach nawierzchnia jest dość
zróżnicowana, jednak większa część wiedzie drogami gruntowymi przez wzgórza Roztocza. Po opadach atmosferycznych strome i kręte odcinki mogą być trudno przejezdne. Fragmenty z drogami asfaltowymi znajdują jedynie miedzy
większymi miejscowościami.
Część południowa odbija na wschód. Tuż za miastem szlak zjeżdża z drogi asfaltowej na gruntową. Na tym dość
długim bezleśnym, typowo polnym odcinku, możemy podziwiać (po lewej stronie) wysoczyznę Roztocza, która dzięki stromym stokom wyraźnie zaznacza swoje granice od typowo leśnego i równinnego terenu Puszczy Solskiej. Dalej szlak pnie
się nieznacznie w górę docierając do samotnych zabudowań Starej Wsi, w której Czarna Perła łączy się ze szlakiem rowerowym Jastrzębia Zdebrz (kolor niebieski). Oba szlaki prowadzą razem na niewysokie wzniesienie, z którego możemy
podziwiać dolinę Białej Łady tworzącą w tym miejscu wyraźny łuk. Głęboka dolina umożliwia długi spokojny zjazd do
miejscowości Kąty, w której przekraczamy rozległe rozlewisko Białej Łady. Po przecięciu doliny, po długim prostym odcinku drogi osłoniętym aleją drzew docieramy do skrzyżowania w miejscowości Wola Kątecka, na którym szlak Jastrzębia Zdebrz skręca w lewo, a Czarna Perła prowadzi dalej prosto. Ten malowniczy odcinek drogi prowadzi nas miedzy coraz
wyższymi wzgórzami, po prawej porośniętymi lasem po lewej poprzecinanych miedzami pól uprawnych co przypomina
że jesteśmy już na Roztoczu. Po drodze mijamy miejscowość Pulczynów, za którą znajduje się granica Powiatów Biłgorajskiego i Zamojskiego i docieramy do Trzęsin.
Druga nitka Czarnej Perły rozpoczyna swój bieg od rynku we Frampolu i kieruje się na północ, przecinając drogę
krajową nr. 74 dociera do ostatnich zabudowań miasteczka przy cegielni gdzie droga z asfaltowej zmienia się na gruntową. W tym miejscu kończymy wędrówkę po Równinie Biłgorajskiej i wjeżdżamy na Roztocze Gorajskie dość stromym podjazdem. Po wyjechaniu na wysoczyznę skręcamy na wschód, przecinamy drogę wojewódzką nr. 835
i docieramy do wieży widokowej położonej na górze Kopczyna (311,5 m n.p.m.). Zarówno z wieży jak i podążającego
dalej szczytem wysoczyzny szlaku możemy podziwiać jedną z najwspanialszych panoram tej części Lubelszczyzny.
Aż po horyzont rozpościera się widok na zieloną równą taflę „morza” Puszczy Solskiej z nielicznymi „wyspami’ wsi,
pól, łąk, i bagien. Jest stąd również wspaniały widok na Frampol leżący u podnóża wzniesienia. Jadąc dalej na wschód
mamy okazję podziwiać mniej monotonny, pofałdowany krajobraz Roztocza i panoramę na Radzięcin z charakterystyczną bryłą kościoła p.w. św. Kazimierza Królewicza z 1758 r. W Radzięcinie przecinamy prostopadle szlak rowerowy Jastrzębia Zdebrz (kolor niebieski). Możemy tu oprócz kościoła zwiedzić również cmentarz z zabytkowymi
nagrobkami oraz odpocząć w dużym parku obok kościoła. Jadąc dalej przejeżdżamy most na Białej Ładzie, na tym
odcinku oprócz porośniętych lasami i poprzecinanymi szachownicami pól wzgórz, urozmaiceniem krajobrazu będą
sady owocowe. W kolejnych mijanych wioskach Teodorówka i Kolonia Teodorówka, mijamy ciekawe, zadaszone
konstrukcje studni głębinowych. Ostatnią miejscowością „biłgorajskiej” części szlaku Czarna Perła jest Chłopków
gdzie możemy napić się krystalicznie czystej wody z rozległego i malowniczo położonego źródliska jednego
z dopływów rzeki Gorajec. Tu też spotykamy się z oznaczeniami szlaku konnego „Stępa”, którego fragment od Wygonu do Starej Wsi przebiega przez teren Powiatu Biłgorajskiego. W sumie długość szlaków Czarnej Perły i Stępa
w granicach Powiatu Biłgorajskiego wynosi 39 km.
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18. Głuszca (znaki czarne).

Biłgoraj (zalew Bojary) – szkółka Nadleśnictwa Biłgoraj – ścieżka edukacyjna nadleśnictwa Biłgoraj – zbiornik p.poż.
na Osie – Ambra SA na Woli – Hedwiżyn – źródełka rzeki Stok – przejazd kolejowy LHS – Wola Mała – Biłgoraj Stawy
Ćwikły.
Ma długość 20 km. Szlak prowadzi przede wszystkim drogami leśnymi, które w większości są utwardzone, co sprawia, że jest to chyba najbezpieczniejszy i najwygodniejszy szlak dla rowerów terenowych. Jeden z odcinków wiedzie malowniczym fragmentem boru sosnowego po wydmach i podmokłym terenie Puszczy Solskiej. Ważną dla mieszkańców
miasta i turystów cechą szlaku jest również to, że trasa stanowi pętlę zaczynającą się i kończącą w Biłgoraju. Zaletą szlaku
jest jego wspólny przebieg z kilkoma innymi szlakami, dając tym samym możliwość wyboru wielu wariantów rowerowych
wypraw.
Atrakcje krajoznawcze i turystyczne: przede wszystkim możliwość korzystania w ciszy i mikroklimatu, z bogactwa
boru sosnowego. W Biłgoraju zalew Bojary z miejscem na ognisko i możliwością uprawiania kilku dyscyplin sportowych. Ścieżka edukacyjna Nadleśnictwa Biłgoraj z mapami poglądowymi dotyczącymi życia lasu i ekologii. Źródełka rzeki
Stok w pobliżu Woli Dużej i Hedwiżyna, a w Woli Małej stadnina koni.
19. Ziemi Józefowskiej (znaki zielone).

Ma kształt pętli prowadzącej wokół Józefowa o długości 64 km.
(Długość szlaku w obrębie Powiatu Biłgorajskiego to 46 km.) Szlak prowadzi przez Fryszarkę, Borowe Młyny –
Rezerwat Czartowe Pole, Nowiny, Majdan Sopcki, Starą Ciotuszę, Husiny, Wzgórze Kamień, Stanisławów, Górecko
Nowe, Szopowe, Majdan Kasztelański, Górecko Stare, Rezerwat Szum, Górecko Kościelne, Tarnowolę. Szlak przebiega
przez Park Krajobrazowy Puszczy Solskiej. Rowerzyści na szlaku przejeżdżać będą przez Tanew i jej roztoczańskie
dopływy: Nepryszkę, Studziennicę, Sopot i Szum. Atrakcją krajoznawczą jest wieża widokowa w kamieniołomach
w Józefowie. Na trasie są dwa rezerwaty przyrody Czartowe Pole i Szum oraz pomniki przyrody nieożywionej. Józefów
to miasto, które założył piąty ordynat Tomasz Józef Zamojski na początku XVIII wieku. Zasłynął z wyrobu kamieni
młyńskich i browarnych, krzyży przydrożnych i nagrobnych. Józefów zapisał się w historii poprzez bitwy w powstaniu
styczniowym oddziału Marcina Borelowskiego Lelewela. To tutaj zginął poeta Mieczysław Romanowski patron Szkoły

Podstawowej w Józefowie. Wielką postacią związaną z miastem był Konrad Bartoszewski Wir, bohaterski dowódca
oddziału partyzanckiego AK, który dowodził zgrupowaniem partyzantów w bitwie pod Osuchami. Z zabytków godnych
zwiedzania jest kościół parafialny p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP i budynek synagogi, w którym mieści się obecnie
biblioteka miejska. Amatorzy kąpieli wodnych mogą korzystać z zalewu na rzece Nepryszce.
20. Szlak Zwierzyniec – Górecko Stare przez Floriankę (znaki żółte).

Ma długość 15 km, w tym w granicach powiatu 7 km. Szlak ten umożliwia penetrację południowej części Roztoczańskiego Parku Narodowego. Pozwala on dotrzeć do Florianki, przyrodniczej perełki RPN, gdzie znajduje się Leśna Izba
Muzealna mieszcząca się w dawnej gajówce ordynackiej. Atrakcją Florianki jest przyrodnicza ścieżka dendrologiczna, powstała na pozostałościach dawnej szkółki krzewów i drzew ozdobnych założonej przez leśniczego Franciszka Fajfera
Stankowskiego, ojca znanej malarki roztoczańskich zakątków Aleksandry Wachniewskiej, oraz ośrodek Stajennej Hodowli Konika Polskiego. W okresie II wojny światowej we Floriance funkcjonowało zrzutowisko Hipopotam, dzięki któremu partyzanci AK przyjmowali aliancką broń. Szlak kończy się w węźle szlaków w Górecku Starym.

SZLAKI PIESZE:

1. Roztoczański (znaki żółte).

Stary Bidaczów – Nowy Bidaczów – Ruda Zagrody – Wola Dereźniańska – Dereźnia Zagrody – Kolonia Sól – Biłgoraj – Wola Mała – Wola Duża – Hedwiżyn – Kajetanówka – Żelebsko – Trzęsiny – Lipowiec – Wzgórze Polak – Zwierzyniec.
Cały szlak ma długość około 54 km, a większość jego trasy prowadzi przez Powiat Biłgorajski. Mimo, że szlak nosi
nazwę Roztoczański duża jego część wiedzie przez porośniętą Puszczą Solską Równinę Biłgorajską. Szlak Roztoczański
ma swój początek w Bidaczowie Starym w węźle dwóch szlaków Walk Partyzanckich (czerwonym i czarnym). Biegnie
starymi traktami po polnych bezdrożach, ale też i po asfaltowych drogach. Przecina Białą i Czarną Ładę, biegnie ulicami
Biłgoraja, a następnie przechodzi przez miejscowości Wola Mała i Wola Duża gdzie podziwiać możemy starą drewnianą
wiejską zabudowę. Na wysokości ostatnich zabudowań Woli Dużej mijamy po lewej stronie zakład produkcyjny Ambra,
który jest czołowym producentem, importerem i dystrybutorem win w Europie Środkowej i Wschodniej. Kilkaset metrów
dalej docieramy pod skraj Roztocza nad źródliska rzeki Stok i dalej już najpierw krawędzią Roztocza, a następnie jego pagórami docieramy do porośniętego bukami wzgórza o nazwie Polak. W miejscu tym znajduje się pomnik upamiętniający
zwycięską bitwę jaką podczas Powstania Styczniowego stoczył oddział dowodzony przez Marcina Borelowskiego „Lelewela” z wojskiem carskim 3 września 1863 r. Tuż za pomnikiem docieramy do granicy Roztoczańskiego Parku Narodowego zwanej parkanem przez który przechodzimy i kierujemy się w stronę stolicy Roztocza Środkowego – Zwierzyńca
gdzie kończy swój bieg jeden najstarszych szlaków turystycznych Ziemi Biłgorajskiej. Na trasie jego przebiegu spotkać
można kilka szlaków rowerowych, dzięki czemu można tworzyć wiele wariantów jego korzystania. Atrakcje turystyczne
i krajoznawcze: Na szlaku na terenie naszego powiatu zobaczymy dwa młyny rzeczne (już niestety nieczynne) w Soli
i w Dereźni. W Biłgoraju szlak prowadzi w pobliżu założenia pałacowo-parkowego utworzonego staraniem Stanisława Nowakowskiego, obok kościoła p.w. św. Jerzego, dawnej cerkwi unickiej i kościoła p.w. WNMP z połowy XVIII wieku z barokowym wystrojem.
2. Szlak centralny Szastarka – Bełżec (znaki niebieskie).

Błażek – Batorz – Otrocz – Huta Turobińska – Gródki – Fort IV – Radecznica – Sąsiadka – Kawęczynek – Lipowiec
– Zwierzyniec – Obrocz – Lasowce – Potok Senderki – Wzgórze Kamień – Husiny – Róże – Ulów – Pasieki – Rabinówka
– Chyże – Bełżec. Jest to jeden z najstarszych szlaków turystycznych w regionie.
Niewielki bo zaledwie 27 kilometrowy fragment składający się z 3 odcinków „centralnego” szlaku roztoczańskiego,
którego całkowita długość wynosi 196 km. przebiega przez Powiat Biłgorajski. Ten kilkunastokilometrowy odcinek, wiedzie przez malowniczy krajobraz Roztocza Zachodniego. Większa część szlaku (o długości ok. 9 km) prowadzi drogą asfaltową przez miejscowości Tokary – Huta Turobińska Gródki. Za Gródkami szlak schodzi na drogę gruntową, którą
wiedzie przez pola i wzgórza porośnięte buczyna, aż do Radecznicy.
Pierwsza dość łatwa w pokonaniu cześć szlaku niebieskiego prowadzi przez wsie Tokary, Hutę Turobińską i Gródki.
Ten odcinek wiedzie w przez dość wąską dolinę między wzgórzami Roztocza Zachodniego. Miedzy wsiami Huta Turobińska i Gródki szlak przecina drogę wojewódzką nr. 835 (na odcinku Lublin – Biłgoraj). W Gródkach przecinamy prostopadle szlak rowerowy Jastrzębią Zdebrz, po czym trasa szlaku staje się bardziej pagórkowata. Po wyjściu z Gródek szlak
wkracza do lasu i pnie się pod dość strome wzniesienie po czym dochodzi do wsi Gilów gdzie napotykamy na oznaczenia szlaków rowerowych Jastrzębia Zdebrz (kol. niebieski) oraz Centralnego szlaku rowerowego Roztocza (kol. czerwony). Wspólnie z Jastrzębią Zdebrzą wspinamy się na wysoczyznę ponad wsią, skąd mamy wspaniały widok na
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malownicza dolinę wypełnioną szachownicą pól z rozrzuconymi wzdłuż polnych dróg samotnymi gospodarstwami oraz
na przeciwległe wzgórza porośnięte lasami liściastymi. Na dnie doliny widać wyraźnie drogę asfaltową z Gilowa do
Hoszni Ordynackiej której pierwsze zabudowania wkomponowane są w stoki wzgórza pod nami po lewej stronie. Kilometr dalej główna nitka szlaku rowerowego zjeżdża w prawo dół do Hoszni Ordynackiej, natomiast szlak pieszy skręca
w prawo pod górę wchodząc w zalesione buczyną pasmo wzgórz zwane Łyścem.
Po dotarciu do najwyższego ze wzgórz również zwanego Łyścem mijamy pomnik poświęcony żołnierzom Armii Krajowej. W miejscu tym znajdują się pozostałością bunkra ziemnego wybudowany przez żołnierzy 4 kompanii (kadrowej)
9 pułku piechoty Legionów AK jesienią 1943 r. Oddziałem tym dowodził jeden z najsłynniejszych dowódców antykomunistycznego podziemia niepodległościowego cichociemny mjr Hieronim Dekutowski „Zapora”, którego doczesne
szczątki odnaleziono w 2013 roku na tzw. Łączce na warszawskich Powązkach.. W najbliższej okolicy operował również
oddział partyzancki AK por. Tadeusza Kuncewicza ps. „Podkowy” oraz „Kompania Warszawska” dowodzona przez
kpt. Tadeusza Sztumberk-Rychtera ps. „Żegota”. Za pomnikiem szlak łączy się z zielonym szlakiem rowerowym im. Dymitra Gorajskiego oraz szlakiem konnym „Stępa”, z którym zjeżdżamy z masywu Łyśca. Schodząc coraz niżej docieramy
do miejsca gdzie wiosną 1944 r. znajdowała się szkoła podoficerska oraz kurs dla sanitariuszek, które przygotowywały
żołnierzy Armii Krajowej z okolicznych placówek do powstania powszechnego o kryptonimie „Burza”, co upamiętnia postawiony tu pomnik. Dalej szlak prowadzi do Radecznicy położonej, już w powiecie zamojskim. Ponownie szlak wkra-

cza w granice Powiatu Biłgorajskiego do Lipowca Górnego, skąd prowadzi do Zwierzyńca. Po raz trzeci szlak wkracza
na Ziemię Biłgorajską od Potoku Senderki przez Stanisławowa, poprzez Wzgórze Kamień, Czarny Las do Róży. Na wzgórzu
Kamień jest pomnik przyrody nieożywionej, grupa skał zwana Piekiełkiem.
3. Walk Partyzanckich (znaki czerwone).

Lipa – Świdry – Gwizdów – Łążek Ordynacki – Szklarnia – Porytowe Wzgórze – Ujście – Szeliga – Ciosmy – Stary
Bidaczów.
Część szlaku Walk Partyzanckich przechodzącego przez Powiat Biłgorajski ma zaledwie 10 km. jednak ze względu na
walory przyrodnicze i ciekawe wydarzenia historyczne związane z miejscami, przez które przebiega warto go odwiedzić.
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Prawie cały ten odcinek wiedzie leśnymi piaszczystymi drogami i ścieżkami. Od Ciosmów do Pszczelnej szlak Walk Partyzanckich prowadzi prawie cały czas wspólnie z rowerowym szlakiem Żurawinowym o kolorze czerwonym.Część szlaku
przechodzącego przez Powiat Biłgorajski rozpoczyna się w śródleśnej wsi Ciosmy. Miejscowość ta od 1718 roku należała
do klucza solskiego Ordynacji Zamoyskich. Już od Powstania Styczniowego była na trasie walk z kolejnymi zaborcami
i okupantami. Ciosmy jak i reszta szlaku znajdowała się na osi działań dużego oddziału powstańczego dowodzonego przez
Leona Czechowskiego. We wrześniu 1939 roku Ciosmy były świadkiem ciężkich walk odwrotowych prowadzonych przez
Armię „Kraków”. W czasie okupacji we wsi działała placówka terenowa AK – BCH. Za tę działalność w okresie PRL wieś
została odznaczona Krzyżem Partyzanckim. Po opuszczeniu Ciosmów szlak kieruje się na południe przecinając tory kolejowe LHS i linii normalnotorowej, po czym wkracza w ostępy Puszczy Solskiej (do tzw. Lasu Ciosmańskiego) mijając
niezamieszkałą już osadę leśną Knieja gdzie znajduje się drewniany krzyż związany z ukrywającymi się tam powstańcami
styczniowymi. następnie docieramy do małej wioski Pszczelna, za którą szlak Żurawinowy odbija w lewo. Dalej szlak prowadzi dość monotonna trasą, po drodze przecinając drogę wojewódzka nr. 858. Na końcu swojego biegu szlak dociera do
Starego Bidaczowa.
4. Szlak walk partyzanckich (znaki czarne).

Bidaczów Stary – Budziarze – Majdan Stary – Stary Lipowiec – Aleksandrów – Margole – Okno – Górecko Kościelne
– Sigła – Kozaki Osuchowskie – Osuchy – Fyszarka – Borowe Młyny – rezerwat Nad Tanwią (Rebizanty).
Szlak walk partyzanckich o kolorze czarnym jest kontynuacją szlaku walk partyzanckich o kolorze czerwonym i rozpoczyna się w tym samym miejscu, co kończy się szlak czerwony ostatni w miejscowości Stary Bidaczów, będącej kiedyś prężnie działającym ośrodkiem garncarskim w dobrach ordynackiego klucza solskiego Zamoyskich. Szlak czarny
wiedzie przede wszystkim leśnymi piaszczystymi drogami, bądź dłuższymi odcinkami asfaltu między większymi wsiami.
W pierwszej części szlaku podążamy śladem, krótkiej kampanii z okresu Powstania Styczniowego prowadzonej przez
oddział Leona Czechowskiego docierając, aż do Tanwi w okolicy miejscowości Wólka Biska. Podążając dalej wkraczamy
na tereny operowania partyzantów z okresu II wojny światowej -jednostek AK – BCH –AL oraz oddziałów partyzantki
radzieckiej. Głównymi walorami przyrodniczymi szlaku jest możliwość obserwowania typowo puszczańskiej flory z monokulturą sosny oraz roślinności bagiennej i torfowiskowej.
Po minięciu od północy Wólki Biskiej szlak prowadzi leśnymi i polnymi drogami przez położone nad malowniczo
meandrującą Tanwią miejscowości Budziarze i Zanie. Kolejne wioski mijane na szlaku to Stary Majdan Nowy Majdan, Stary
Lipowiec i Aleksandrów. Po przecięciu tej miejscowości o typowej zabudowie ulicowej szlak zmierza do leśnej osady Margole gdzie odbija na wschód i podąża krawędzią lasu wzdłuż pól Aleksandrowa. Następnie trasa zmienia kierunek na
północny aby wejść zupełnie w mateczniki Puszczy Solskiej. Tam mijamy miejsca stacjonowania i walk wielu oddziałów
partyzanckich AK-BCh-AL, które walczyły tu latem 1944 r. podczas wielkiej niemieckiej operacji przeciw partyzanckiej
Sturmwind II. Po kilku kilometrach drogi przez puszczańskie ostępy, którą prowadzi nas czarny szlak docieramy do pięknie położonej i bogatej w atrakcje turystyczne, przyrodnicze i historyczne śródleśnej wsi Górecko Kościelne.
Miejsce to jest także ważnym węzłem szlaków turystycznych przecinających Roztocze i Puszcze Solską, w którym
łączy się aż, pięć z nich. Za Góreckiem Kościelnym szlak prowadzi wzdłuż rzeki Szum, mija zbiornik retencyjny i dociera
do miejsca Sigła, w którym znajduje się cmentarz wojskowy pochowanych tu pierwotnie żołnierzy Wojska Polskiego poległych w 1939 r. Po wojnie pochowano tu również ekshumowanych członków AL., którzy próbowali przebić się przez
pierścień niemieckiej obławy. Dalej kierujemy się na południe mijając stawy rybne pod Aleksandrowem, przechodzimy
prze mała wioskę na skraju lasu o nazwie Kozaki (do 2011 r. wieś nosiła nazwę Kozaki Osuchowskie). W miejscowości
tej znajduje się siedziba rodzinnej firmy „Pszczelarz Kozacki”, która jest wiodącym producentem miodu w Polsce. Następnie szlak wiedzie nas do Osuch. W miejscowości tej znajduje się największy w Europie cmentarz partyzancki. Na
jego terenie spoczywają partyzanci ze zgrupowania AK-BCH dowodzonego przez mjr Edwarda Markiewicza którzy polegli w trakcie przebijania się przez pierścień okrążenia podczas niemieckiej operacji antypartyzanckiej Sturmwind II
w czerwcu 1944 r. Za cmentarzem szlak skręca w lewo i prowadzi wspólnie ze szlakiem pieszym Ziemi Józefowskiej (o
kolorze zielonym) wzdłuż meandrującej rzeki Sopot. Droga ta była świadkiem najbardziej krwawych walk podczas próby
przebicia się przez pierścień obławy. Po przejściu przez most na Sopocie w miejscu zwanym Fryszarką zmierzamy w stronę
Borowych Młynów gdzie szlak łączy nas znowu z Tanwią, a historia z walkami okresu Powstania Styczniowego. Tym
razem walczył tu zwycięsko oddział partyzancki pułkownika Marcina Borelowskiego „Lelewela”.
5. Szlak Puszczy Solskiej (znaki niebieskie).

Biłgoraj – Kociołki – Edwardów – Wolaniny – Smólnik – Górecko Kościelne.
Szlak ma ok. 25 km. długości i prowadzi na całej długości oprócz Biłgoraja borem sosnowym w większości gruntowymi drogami, kilkukilometrowym odcinkiem leśnej asfaltowej drogi pożarowej. Dobra nawierzchnia dróg pozwala wykorzystać go do turystyki rowerowej. Na trasie znajduje kilka tablic z mapami z przebiegiem szlaku. Wychodząc z ostatnich
zabudowań Biłgoraja docieramy do Stawów Ćwikły, gdzie istnieje łowisko również dla amatorów wędkowania. Po mi-
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nięciu stawów wchodzimy piaszczystą drogą w lasy Puszczy Solskiej. Szlak na niemal całej
swej długości związany jest z historią działań Armii Krajowej. Podczas okupacji trakt ten był
prawdziwa partyzancką autostrada zwaną „Bandziorską drogą” Liczne rozgałęzienia „Bandziorskiej drogi” prowadziły do wielu obozów partyzanckich, tędy poruszali się kurierzy
i łącznicy, tędy kierowały się oddziały AK zmierzające lub wracające z akcji. W Edwardowie
wraz z grupą oficerów Armii Kraków nocował korespondent wojenny Melchior Wańkowicz,
co opisuje w utworze Pt. „Wrzesień żagwicy”. Podążając dalej mijamy nieistniejącą osadę
Kociołki, która była ostoją partyzantów AK. Możemy tu podziwiać pomnikowe lipy i klon
jawor. W Wolaninach szlak prowadzi obok karawaki – morowego krzyża, gdzie zaprezentowano historię wioski. W wiosce piękne okazy pomnikowych dębów i lip, a po drodze do Górecka przekraczamy kilka leśnych rzek i strumieni (Ratwicę, Smólnik i Studczek), Największą atrakcją turystyczną na
szlaku są oczywiście obiekty krajoznawcze w Górecku Kościelnym: modrzewiowy kościołek z 1768 roku, kaplica „na wodzie” kaplica „pod dębami” z obrazem cudownego objawienia się 10 października 1648 roku św. Stanisława Biskupa,
stara murowana plebania w formie dworku oraz dawna leśniczówka i organistówka. Oprócz tego warto zobaczyć aleję kilkusetletnich pomnikowych dębów wraz z równolegle biegnącą drogą krzyżową, pomnik Jana Pawła II w miejscu dawnego
przytułku i szkoły, cmentarz parafialny i hydroelektrownię na rzece Szum.
6. Szlak ziemi Józefowskiej (znaki zielone).

Prowadzi przez Fryszarkę, Osuchy, Maziarze, Rezerwat Czartowe Pole, Nowiny, Siedlisko, Długi Kąt PKP
do Józefowa.
Ma długość około 42 km, w tym w Powiecie Biłgorajskim około 33 km. Szlak prowadzi przez malownicze bory sosnowe Puszczy Solskiej. Wielokrotnie podczas II wojny światowej trasę tę pokonywały oddziały partyzanckie AK i BCh.
Pod Osuchami doszło do największej bitwy partyzanckiej w Europie i znajduje się tutaj największy w Polsce cmentarz partyzancki. Wielką atrakcję jest rezerwat krajobrazowy Czartowe Pole z ruinami ordynackiej papierni. W Siedliskach znajduje się dom rodzinny znanego rzeźbiarza Adama Grochowicza.
7. Szlak imieniem Aleksandry Wachniewskiej (znaki zielone).

Ma formę pętli turystycznej prowadzącej ze Zwierzyńca przez Rudkę, Skaraszów, Szewnię Dolną, Wojdę, Bliżów,
Bondyrz, Lasowce, Potok Senderki, Starą Hutę, Majdan Kasztelański, Brzeziny, Górecko Kościelne, Tereszpol, Floriankę
do Zwierzyńca.
Ma długość 67 km z czego w Powiecie Biłgorajskim 18 km. Nosi on imię największej malarki roztoczańskich krajobrazów Aleksandry Wachniewskiej, która w dużej mierze przyczyniła się do powstania Roztoczańskiego Parku Narodowego. Na szlaku w obrębie powiatu znajdują się ordynackie wioski Majdan Kasztelański i Brzeziny. Najcenniejsze
obiekty krajoznawcze spotykamy w Górecku Kościelnym – Sanktuarium św. Stanisława Biskupa, aleję pomnikowych
dębów. Szlak kończy się przy izbie Leśnej we Floriance. Na odcinku od Górecka Kościelnego do Tereszpola Jurdygi szlak
wiedzie przez bory sosnowe Puszczy Solskiej.
8. Szlak krawędziowy (znaki czerwone).

To główny pieszy szlak Roztocza Środkowego. Przebiega on na trasie Zwierzyniec – Sochy – Florianka – Górecko Stare
– Górcko Kościelne – Tarnowola – Józefów – Pardysówka – Hamernia – Rezerwat krajobrazowy Czartowe Pole – Nowiny
– Błudek – Oseredek – Susiec.
Ma długość 52 km z czego 30 km wiedzie przez powiat biłgorajski. Łączy on główne centra turystyczne Roztocza Środkowego: Zwierzyniec – Górecko Kościelne – Józefów i Susiec. Jest to szlak najczęściej eksploatowany przez turystów pieszych. Na trasie są dwa rezerwaty przyrody Czartowe Pole i Szum. Z roztoczańskich wzniesień można podziwiać wspaniałe
widoki, które potęgują sympatię do roztoczańskich krajobrazów. W sąsiedztwie szlaku leży na terenie RPN pomnikowa skała
zwana Płaczącym Kamieniem. W Rezerwacie Szum chroniony jest przełom Szumu – roztoczańskiej rzeki w otoczeniu boru
jodłowego z budynkiem hydroelektrowni. Na trasie znajduje się Pardysówka, wieś bestialsko spacyfikowana 29 marca
1943 roku przez hitlerowskich okupantów. W Hamerni znajdowała się wytwórnia naczyń browarnych i kuchennych.
9. Szlak łącznikowy (znaki czarne).

Przebiega z Józefowa przez Majdan Nepryski, Szopwe, Górniki Stare do Potoku Senderki.
Ma długość 10 km, w tym 9 na terenie Powiatu Biłgorajskiego. Szlak łączy dawne kopalniane miejscowości, z których wydobywano roztoczańskie wapienie. Odcinek ten pozwala turystom dotrzeć z Józefowa najkrotsza drogą do Centralnego szlaku pieszego Roztocza. Obok Kaplicy Matki Bożej Leżajskiej spotykamy źródła rzeki Nepryszki, będące
pomnikiem przyrody nieożywionej. W Szopowem jest niewielki narciarski stok zjazdowy.
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10. Szlak łącznikowy (znaki czarne).

Przebiega z Lipowca przez Wywłoczkę do Zwierzynca.
Ma długość 12 km, w tym 3 km w granicach powiatu biłgorajskiego. Lipowiec to roztoczańska wioska położona stokach Ducherowej Góry należącej do Roztocza Zachodniego. Szlak prowadzi przez najwyższe wzniesienie Roztocza Zachodniego Dąbrowę o wysokości 344 m n.p.m. W Lipowcu odkryto złoża solankowe. W wiosce znajduje się wiele
gospodarstw agroturystycznych.
11. Szlak łącznikowy (znaki czarne).

Edwardów – Brodziaki – Wielkie Bagno.
Ma długość około 3 km. Szlak ten łączy odcinki szlaku Puszczy Solskiej Biłgoraj – Górecko Kościelne. Szlak prowadzi
obok leśniczówki w Brodziakach. Przy szlaku położony jest użytek ekologiczny Brodziakowe Bagno. Cennym uroczyskiem jest planowany rezerwat Wielkie Bagno.

ŚCIEŻKI:

1. Ścieżka edukacyjna nad Tanwią w Królach „Młodzie” (znaki niebieskie) została wyznakowana przez Nadleśnictwo Józefów, aby ukazać piękno i bogactwo fauny i flory największej rzeki powiatu biłgorajskiego i jednocześnie rzeki
z najcieplejsza wodą w Polsce. Nazwa ścieżki pochodzi od nieistniejącej już wioski Młodzie przez która przechodzi dziś
jej trasa. Szlak ma długość około 2 km. Prowadzi, tzw. wysokim brzegiem rzeki. Po drodze mijamy 8 punktów – przystanków edukacyjnych, w których znajdują się miejsca odpoczynku (drewniane siedziska), tablice poglądowe na temat występującej tu flory i fauny. Wędrując za znakami szlaku przechodzimy po licznych drewnianych pomostach, możemy
z nich podziwiać śródrzeczną wyspę, piaszczyste przybrzeżne łachy, doliny zasilających rzekę strumieni i kipiące życiem
fauny i flory starorzecza. W okresie wiosennym i letnim dolinę rzeki wypełnia gwar bardzo licznych gatunków ptaków.
W brzegach rzeki ma swoje gniazdo jeden z najpiękniejszych polskich ptaków – zimorodek.
2. Tęczowy Szlak w pobliżu Bidaczowa to ścieżka spacerowa (znaki czerwone) o długości około 5 km. prowadząca
przez bór świeży Lasów Państwowych Nadleśnictwa Biłgoraj przeznaczona dla uprawiania obecnie modnej formy wypoczynku jaką jest nordic walking. Szlak ma kształt pętli prowadzącej po leśnych piaszczystych drogach między Bidaczowem, gdzie znajduje się węzeł szlaków pieszych a Suszką nad Tanwią, miejscem powstańczej bitwy z 1863 roku.
Szlak położony jest w pobliżu Wólki Biskiej, gdzie znajduje się ośrodek rekreacyjno-szkoleniowy „Nad Tanwią”. Ścieżka
wykorzystywana jest również do uprawiania biegów przełajowych przez uczniów biłgorajskich szkół.

3. Ścieżka spacerowa nad zbiornikiem Biszcza-Żary (nieznakowana). Ścieżka przyrodniczo-edukacyjna prowadzi
linią brzegową oraz wałem przeciwpowodziowym wokół zbiornika wodnego Biszcza-Żary. Ma długość około 3 km. Część
ścieżki ma nawierzchnię brukową z podziałem dla pieszych i rowerzystów. Na trasie 10 tablic poglądowych z prezentacjami fauny i flory Gminy Biszcza, które mogą być wykorzystane w procesie edukacyjnym. Korzystający ze ścieżki mogą
wypocząć w zadaszonym miejscu osłoniętym od słońca i deszczu wyposażonym w ławostół. Dla miłośników odpoczynku
nad wodą dostępne są na miejscu kajaki, rowery wodne
oraz szeroka plaża.

4. Ścieżka dydaktyczna w leśnictwie Bojary. Ścieżka
dydaktyczna w leśnictwie Bojary ma kształt pętli o długość około 5,2 km. Jest to przyjemna trasa spacerowa, dzięki której możemy poznać bogatą przyrodę Puszczy Solskiej.
Na trasie leśnicy przygotowali 17 przystanków z tablicami poglądowymi, które obrazują różne typy drzewostanu
w tej części Puszczy Solskiej, prezentują faunę i florę puszczańską oraz zagadnienia związane z pracą leśników
i ochroną środowiska. Ścieżka przecina, kolejne typy
drzewostanu takie jak bór sosnowy, las z przewagą świerka, jodły oraz las mieszany gdzie dominuje brzoza i dąb.
Trasa prowadzi w pobliżu malowniczo położonego zbiornika p. pożarowego nadleśnictwa Biłgoraj na leśnym strumyku o nazwie Osa i szkółki leśnej Bojary.
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5. Ścieżka przyrodnicza do Rezerwatu „Obary”. Ścieżka rozpoczyna się od drogi asfaltowej ALP prowadzącej do
Bukowej. Na trasie mostek na dopływie Kurzynki. Dochodzimy do tablicy prezentującej Rezerwat Obary. Ścieżka jest nieznakowana. Ma długość około 2 km.

8. Ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna w Nadleśnictwie Józefów ma 260 m długości. Na trasie znajdują się tablice
z opisami pomnikowych drzew. Jest ona elementem Szlaku Geoturystycznego Roztocza Środkowego. Na trasie są wiaty
dla turystów. Odbywają się tutaj warsztaty przyrodnicze dla młodzieży szkolnej.

9. Ścieżka przyrodniczo-historyczna na Wzgórzu Polak udostępnia turystom 5 zbiorowisk leśnych, w tym bór
jodłowy i buczynę karpacką. Elementem ścieżki jest aleja bukowa utworzona z 30 pomnikowych drzew. Ze Wzgórza
Polak roztacza się wspaniały widok na „morze lasów” Puszczy Solskiej. Ścieżka zaczyna się i kończy przy Zajeździe Gajówka. Znakowana jest kolorem żółtym i ma długość 2, 2 km. Przy ścieżce martwy okaz Buka Mikołaja oraz pomniki zwycięskiej powstańczej bitwy stoczonej w 3 września 1863 roku przez oddziały Marcina Borelowskiego „Lelewela”
i Kajetana Cieszkowskiego „Ćwieka”.

10. Ścieżka dendrologiczna we Floriance (znaki zielone) umożliwia poznanie egzotycznych gatunków drzew
zasadzonych przez leśnika ordynackiego Franciszka Fejfera Stankowskiego. Ma długość około 1, 2 km. Ścieżka prezentuje
66 gatunków krzewów i drzew ozdobnych.

11. Ścieżka krajobrazowa we Floriance (znaki czerwone) umożliwia poznanie okolicznej przyrody i konfiguracji
terenu. Prowadzi na wzgórza od Izby Leśnej do Ośrodka Hodowli Zachowawczej Konika Polskiego. Ma długość 1 km.
12. W okolicy Długiego Kątu są 3 ścieżki dydaktyczne historyczno-przyrodnicze, znakowane strzałkami mocowanymi do drzew w trzech kolorach prowadzą na wzniesienie Hołda znakowane niebieskimi strzałkami mocowanymi do
drzew, przyrodnicza – zielone, „przez leśny wyrąb” znakowana na zielono i znakowane czerwonymi strzałkami przez bór
jodłowy.

13. Ścieżka przyrodnicza w Górecku Kościelnym (nieoznaczona), która prowadzi od „Kapliczki na wodzie”
p.w. św. Stanisława do żeremia bobrowego o długości około 600 m, w górę rzeki Szum.

Rezerwat Torfowiskowy Obary
W południowo-wschodniej części rezerwatu Obary przy platformie widokowej ustawionej na skraju torfowiska zbudowano ponad jego powierzchnią 200 mb pomostu z desek wspartych na palach. Dzięki temu bagiennemu molo turyści,
suchą stopą, mogą poznawać osobliwości roślinności porastającej torfowisko, rozpoznawać aromaty bagiennego świata
oraz zobaczyć lub usłyszeć chronionego na terenie rezerwatu głuszca, żurawia, bekasa krzyk, czajkę i kaczkę krzyżówkę,
oraz jarząbka i słonkę.

6. Śnieżka przyrodnicza w rezerwacie krajobrazowym Czartowe Pole w dolinie rzeki Sopot obok Hamerni ukazuje turystom przełomową dolinę rzeki Sopot z serią wodospadów, które sprawiają wrażenie górskiej rzeki o rwącym nurcie (znaki niebieskie) ma długość 2 km. Na trasie ścieżki ustawiono 9 tablic informujących o walorach przyrodniczych
i historycznych terenu. Kamienny obelisk upamiętnia partyzancką szkołę podchorążych sanitarnych i miejsce pochówku
tatarskiego dowódcy Umera Achmołły Atamanowa „Miszki Tatara”. Turyści mogą wędrować 2 wariantami ścieżki: dolnym lub górnym.

7. Ścieżka przyrodnicza w rezerwacie krajobrazowym Szum. Rezerwat został założony w 1958 roku na odcinku
2 km w dolinie rzeki Szum w pobliżu Górecka Kościelnego. Chroni on fragment wyżynnego boru jodłowego, łęgu i olsu
(znaki niebieskie). Ścieżka została urządzona przez Nadleśnictwo Zwierzyniec. Na trasie ustawiono 9 tablic poglądowych
ukazujących ochronę lasu, zwierzęta, mrowisko, owady, ekologiczną rolę lasu, ols oraz niebezpieczeństwo pożaru. Kampania piwowarska urządziła też ścieżkę z ławkami i stolikami dla turystów. Na przystankach ścieżki przedstawiono rzadkie gatunki: widłaka wrońca, wawrzynka wilczełyko, bociana czarnego, lilię złotogłów, bluszczu pospolitego i śnieżyczkę
przebiśnieg.
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Rezerwat Czartowe Pole
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Imprezy z zakresu turystyki Powiatu Biłgorajskiego
Lp.

Nazwa imprezy

Termin

Miejsce

Organizator

1

XXI Konkurs wiedzy o Powstaniu
Styczniowym

marzec

Miejski Zespół Szkół
w Biłgoraju

2

Powiatowe Eliminacji XLII Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turniej Turystyczno - Krajoznawczego

kwiecień

Szkoła Podstawowa nr 1
w Biłgoraju

Rodzinny rajd pieszy ”Po pierwsze ekologia”

kwiecień

Szlaki powiatu biłgorajskiego

Powiatowa Pielgrzymka Rowerowa do
Częstochowy

Finał Centralny XXI Ogólnopolskiego
Konkursu Krajoznawczego „Poznajemy
Ojcowiznę”

maj

maj

Trasa Biłgoraj
- Częstochowa

Wiosenny ekologiczny rajd rowerowy ,,Po
pierwsze ekologia”

maj

Szlaki rowerowe powiatu
biłgorajskiego

Starostwo, Punkt Informacji Kulturalnej
i Turystycznej, PTTK

Ośrodek Rekreacji Konnej
SPZB Budziarze

Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Biskiej

3
4
5
6
7
8
9
10
11

12

Konkurs wiedzy o miejscach
pamięci Biłgoraja

„Hipoterapia łączy VI” – festyn
integracyjny

czerwiec

Rodzinny rajd rowerowy

czerwiec

Rzeka Tanew

czerwiec

Szlak Modelowy Biłgoraj
- Nadrzecze

6. Rajd rowerowy „Szlakiem
Zaborszczyzny”

lipiec

Szlak Zaborszczyzny

15

„Klub Młodych Odkrywców”
– spływ kajakowy

17

IV Rajd Pieszy „Szlakiem Walk
Partyzanckich”

Spływ kajakowy

6. Rajd rowerowy,, Bobrowym
Traktem’’

lipiec

lipiec
- sierpień
lipiec
- sierpień

wrzesień

20

I Powiatowe Targi Turystyczne
„Biłgorajskie 2014”

wrzesień

VII Ogólnopolski Roztoczański Rajd
Rowerowy „Jastrzębia Zdebrz”

wrzesień

Starostwo Powiatowe w Biłgoraju

Oddział PTTK w Biłgoraju, Starostwo

Rzeka Tanew

teren powiatu

Roztocze Zachodnie: Start poszczególnych grup będzie
w Biłgoraju, w Czarnymstoku,
Radecznicy, Frampolu, Goraju,
Szczebrzeszynie, Jędrzejówce,
Turobinie, Bodaczowie,
Janowie Lubelskim i Kraśniku
Kraina nad Tanwią

23
24
25
26

wrzesień

XIX Konkurs Wiedzy o Kampanii
Wrześniowej

październik

Teren powiatu biłgorajskiego
(do uzgodnienia)

Starostwo Powiatowe w Biłgoraju

Szkoła Podstawowa nr 1
w Biłgoraju

Oddział PTTK w Biłgoraju, Starostwo

Rajd rowerowy „Powitanie Jesieni”

wrzesień

Szlaki powiatu biłgorajskiego

Starostwo, PTTK

Rodzinny rajd pieszy ”Po pierwsze
ekologia”

październik

Szlaki powiatu biłgorajskiego

Starostwo, Punkt Informacji Kulturalnej
i Turystycznej, PTTK

Niepodległościowy rajd rowerowy

listopad

Szlaki powiatu biłgorajskiego

XXV Powiatowy Konkurs Wiedzy o Ziemi
Biłgorajskiej

grudzień

Zespół Szkoły Podstawowej
i Gimnazjum im. Jana Pawła II
w Dereźni

Starostwo, Punkt Informacji Kulturalnej
i Turystycznej, PTTK
Oddział PTTK w Biłgoraju, Starostwo

Uczniowski Klub Sportowy „Leśnik”
w Biłgoraju

Starostwo, Punkt Informacji Kulturalnej
i Turystycznej, PTTK

Starostwo/Punkt Informacji Kulturalnej
i Turystycznej/PTTK

rzeka Tanew

22

Powiatowe Obchody Światowego
Dnia Turystyki

Oddział PTTK w Biłgoraju, Starostwo

Szlak Żurawinowy

Szlak Wzgórze Polak
– Pogranicze Regionów

9. Ogólnopolski gwiaździsty rajd
„Wzgórze Polak”

Starostwo, Punkt Informacji Kulturalnej
i Turystycznej, PTTK

Starostwo/Punkt Informacji Kulturalnej
i Turystycznej/PTTK

Bobrowy szlak rowerowy

sierpień

Oddział PTTK w Biłgoraju,
Starostwo

Szlaki powiatu biłgorajskiego

sierpień

18
19

Szkoła Podstawowa nr 1
w Biłgoraju

7. Rajd rowery „Modelowym
Traktem’’

8.Rajd rowerowy „Żurawinowym
Szlakiem’’

16

maj

Spływ kajakowy po rzece Tanew pod
hasłem: „Sprzątamy swoje środowisko”

13
14

maj

Zespół Szkół Leśnych
w Biłgoraju

Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego w Biłgoraju,
Starostwo Powiatowe

21

Starostwo, Punkt Informacji Kulturalnej
i Turystycznej, PTTK
Starostwo, Punkt Informacji Kulturalnej
i Turystycznej, PTTK
Fundacja Pomocy Dzieciom ,,Krzyk”

Starostwo, Punkt Informacji Kulturalnej
i Turystycznej, PTTK

Grupa Rekonstrukcji Historycznej im.
por. Konrada Bartoszewskiego
p.s. „WIR”

Starostwo, Punkt Informacji Kulturalnej
i Turystycznej, PTTK

Stowarzyszenie Przyjaciół Roztocza
Jastrzębia Zdebrz, Starostwo Powiatowe
w Biłgoraju

Starostwo/ Stowarzyszenie Aktywna
Wieś z Lipin/ Stowarzyszenie Przyjaciół
Ziemi Biskiej
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Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Biłgoraju

ul. Boh. Monte Cassino 38
23-400 Biłgoraj
e-mail: bilgorajpcpr@wp.pl
www. pcprbilgoraj.website.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Biłgoraju zostało utworzone Uchwałą Nr IV/1/99 Rady Powiatu w Biłgoraju
z dnia 8 stycznia 1999 r. jako jednostka budżetowa podporządkowana Radzie Powiatu.
Pracą jednostki od początku jej działalności kieruje Dyrektor Teresa Jonik powołana przez starostę.

W obszarze pomocy społecznej na przestrzeni 15 lat zrealizowane zostały następujące przedsięwzięcia –
utworzono:
1. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności,
2. Świetlicę środowiskowej w Józefowie o zasięgu ponadgminnym,
3. Rodzinny Domu „Puchatek” w ramach Wioski Dziecięcej SOS w Biłgoraju,
4. 55 rodzin zastępczych, w których umieszczono 71 dzieci,
5. Zwiększenie liczby uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Józefowie o 16 osób,
6. Warsztatu Terapii Zajęciowej w Biszczy,
7. Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Biłgoraju,
8. Likwidacja barier architektonicznych w miejscu zamieszkania osób niepełnosprawnych – 164 osoby,
9. W każdym roku wsparciem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych objętych
jest ok. 900 osób.
Formy wsparcia to:
– uczestnictwo w turnusach rehabilitacyjnych,
– zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze i sprzęt rehabilitacyjny,
– likwidacja barier w komunikowaniu się i technicznych.
10. W ramach Programie Wyrównywania Różnic Między Regionami współfinansowanego ze środków PFRON zrealizowano:
– zakup 2 autobusów (18+1) przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich
dla Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym w Zamościu Koło Terenowe w Biłgoraju,
– budowę pochylni dla osób na wózkach inwalidzkich do budynku Przychodni Zdrowia w Aleksandrowie dla
Gminy Aleksandrów,
– budowę pochylni dla osób niepełnosprawnych przy Ośrodku Zdrowia w Biszczy dla Gminy Biszcza,
– budowę pochylni dla osób niepełnosprawnych przy Ośrodku Zdrowia w Lipinach Górnych Lewkach dla Gminy
Potok Górny,
– zakup mikrobusu (8+1) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich dla
Gminy Tarnogród,
– budowę dźwigu osobowego dla osób niepełnosprawnych w Miejskim Zespole Szkół w Biłgoraju,
– zakup autobusu (18+1) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich dla
Miejskiego Zespołu Szkół w Biłgoraju,
11. W ramach programu „Aktywny Samorząd” finansowanego ze środków PFRON przyznano pomoc w następujących
obszarach:
– zakup i montaż oprzyrządowania do posiadanego samochodu – 1 osoba,
– uzyskanie prawa jazdy kat. B – 3 osoby,
– zakup specjalistycznego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem – 16 osób,
– szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania –
3 osoby,
– zakup wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym – 6 osób,
– pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka o napędzie elektrycznym – 14 osób,
– zakup protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne – 2 osoby,
– pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki nad osobą zależną – 10 osób,
– pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym – 65 osób.
12. Realizacja projektu systemowego „Twoja aktywność – Twoją szansą” współfinansowanego ze środków EFS w latach 2008 – 2013. Celem projektu jest podniesienie aktywności społecznej i zawodowej uczestników projektu – osób
niepełnosprawnych oraz wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych. Działaniami
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projektu objęto 316 osób. Budżet projektu to 2.668.961,53 zł, z czego dofinansowanie ze środków EFS to kwota
2.161.738,09 zł a wkład własny to kwota 253.611,72 zł.
13. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Biłgoraju wydał:
– 16.626 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności dla osób dorosłych,
– 8.290 orzeczeń o niepełnosprawności dla dzieci.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Biłgoraju

ul. Gen. Komorowskiego 20
23-400 Biłgoraj
e-mail: oik.bilgoraj@gmail.com
www.oikbilgoraj.pl

W dniu 1 stycznia 2008 roku, uchwałą Rady Powiatu w Biłgoraju utworzono powiatową jednostkę organizacyjną
pomocy społecznej pod nazwą Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Biłgoraju. Siedzibą Ośrodka jest miasto Biłgoraj,
a obszarem działania Powiat Biłgorajski.
Do zadań Ośrodka należy organizowanie systemu wsparcia dla osób i rodzin, które znalazły się w trudnej sytuacji kryzysowej, oraz udzielenie im specjalistycznej pomocy prawnej, psychologicznej i pedagogicznej w celu przezwyciężenia
trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać przy wykorzystaniu własnych środków i możliwości.
Do zadań Ośrodka należy w szczególności:
1. Udzielanie poradnictwa psychologicznego, socjalnego lub prawnego na rzecz osób i rodzin będących w sytuacji
kryzysowej.
2. Prowadzenie hostelu dla ofiar przemocy oraz osób i rodzin znajdujących się w sytuacji zagrożenia życia lub bezpieczeństwa.
3. Świadczenie poradnictwa specjalistycznego w szczególności prawnego, psychologicznego i rodzinnego osobom
i rodzinom, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych.
4. Prowadzenie telefonu zaufania.

Zadaniem ośrodka jest prowadzenie działalności na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu, w tym osobom pokrzywdzonym w wyniku przemocy domowej.
Pomoc psychologiczna udzielana jest głównie rodzicom, którzy doświadczyli kryzysów w relacji małżeńskiej oraz
przeżywanych trudnościach w wychowaniu swoich dzieci. Zgłaszane problemy ze strony rodziców to: alkoholizm
współmałżonka, narastające konflikty w małżeństwie, zaburzenie zachowania i emocji u dzieci.
Problemy z jakimi borykały się kobiety przebywające w ośrodku to najczęściej niezaradność życiowa, brak pracy,
przemoc fizyczna, przemoc psychiczna ze strony partnera życiowego.

Dom
Pomocy Społecznej
dla Kombatantów w Biłgoraju
ul. Gen. Komorowskiego 20
23-400 Biłgoraj
e-mail: dpsbilgoraj@interia.pl
www.dps.bilgo.pl

Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Biłgoraju funkcjonuje od 12.12.2001 r. jest jednostką organizacyjną Starostwa Powiatowego w Biłgoraju. Przeznaczony
jest dla 80 osób w podeszłym wieku, kobiet i mężczyzn.
W placówce przebywają kombatanci, osoby będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz
wdowy i wdowcy po tych osobach. Przebywają również
osoby w podeszłym wieku wymagające całodobowej
opieki.
Mieszkańcy placówki mają zapewnioną całodobową
opiekę pielęgniarską oraz regularny kontakt z lekarzem
rodzinnym. Zatrudniony jest również psycholog. Mieszkańcy którzy wymagają porad lekarzy specjalistów dowożeni są transportem służbowym DPS do wybranych
lekarzy.
Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów swoim
podopiecznym zapewnia różne formy spędzania czasu
wolnego. W placówce funkcjonuje 11 form terapii zajęciowej: biblioterapia, muzykoterapia, logoterapia (terapia
słowem), ludoterapia (gry świetlicowe, zabawy ruchowe
na świeżym powietrzu), dramatoterapia, zajęcia kulinarne,
ergoterapia (terapia przez pracę), rękodzieło artystyczne,
silwoterapia (kontakt z przyrodą), fizjoterapia, terapia religijna.
W ramach zajęć terapeutycznych organizowane są
liczne wycieczki, pielgrzymki i wyjazdy turystyczne. DPS
współpracuje z innymi domami pomocy społecznej z terenu województwa lubelskiego a także województwa podkarpackiego.
Mieszkańcy mają możliwość korzystanie z różnych
form rehabilitacji. Nowoczesny sprzęt rehabilitacyjny dostępny w gabinetach hydroterapii, fizykoterapii oraz gabinet
UGUL pozwala fizjoterapeutom na stosowanie szerokiego

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Biłgoraju z siedzibą w Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów
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osoby leżące mają możliwość uczestniczyć w nabożeństwach.
W trosce o ulgę w cierpieniu pracownicy starają się
tworzyć klimat rodzinny, by idąc słowami błogosławionego Jana Pawła II „Celem pracy, każdej pracy jest
człowiek” nieść pomoc potrzebującym i aby osoby starsze godnie przeżywały jesień swojego życia.

Dom
Pomocy Społecznej
w Teodorówce

zakresu usług. Gabinet hydroterapii wyposażony jest
w wannę do masażu całego ciała, wanny do masażu kończyn górnych i kończyn dolnych. Tutaj także wykorzystywany jest pionizator do nauki chodzenia. Gabinety do
fizykoterapii wyposażone są w pole magnetyczne, laser,
solux, urządzenie do krioterapii oraz diatermik, urządzenie
do galwanizacji i elektrostymulacji wraz z bieżnią i orbitrkiem. Jest również prowadzona rehabilitacja przyłóżkowa z osobami leżącymi.
Działalność kulturalno oświatowa to m.in. funkcjonowanie chóru i kapeli mieszkańców placówki. Mieszkańcy
biorą aktywny udział w różnego rodzaju okolicznościowych przedstawieniach teatralnych. W ramach współpracy
z innymi domami pomocy społecznej uczestniczą w spotkaniach integracyjnych, festynach, zawodach sportowych,
przeglądach artystycznych na terenie województwa lubelskiego. Współpraca ze środowiskiem lokalnym to przede
wszystkim spotkania integracyjne: andrzejki, zabawa karnawałowa, Dzień Kobiet ze słuchaczami Uniwersytetu
Trzeciego Wieku w Biłgoraju, Klubem Seniora z Biłgoraja, Klubem Seniora z Frampola.
Organizowane są spotkania z przedszkolakami,
uczniami szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół
średnich.
W Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów funkcjonuje pralnia, kuchnia i kaplica p.w. św. Ojca Pio. Codziennie odprawiana jest msza św., która transmitowana
jest do wszystkich pokoi mieszkańców, gdzie również

Teodorówka 1
23-400 Biłgoraj
e-mail: teodorowka@bilgo.pl
www.teodorowka.bilgo.pl

Dom Pomocy Społecznej w Teodorówce funkcjonuje od
1957 r. Usytuowany jest w Powiecie Biłgorajskim, 6 km od
miasta Biłgoraj, pomiędzy Wolą Małą a Wolaninami.

Misją Domu jest dbanie o godność ludzką i szczęście
osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz chorych
psychicznie.

W Teodorówce dom zlokalizowany jest w dwóch
obiektach, tj. starym budynku wybudowanym przed rokiem 1847 oraz nowym obiekcie oddanym do użytku
w 1994 r.
Dom posiada filię w Biłgoraju przy ulicy Zielonej 95
– jest to budynek jednorodzinny zasiedlony w 1997 r. oraz
filię w miejscowości Długi Kąt – budynek po byłym Środowiskowym Domu Samopomocy – zasiedlony w 2003 r.
Filia ta przeznaczona jest dla osób przewlekle psychicznie
chorych.
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Dom Pomocy Społecznej w Teodorówce, łącznie
z filiami, dysponuje 195 miejscami dla osób niepełnosprawnych intelektualnie: dzieci, młodzieży i osób dorosłych, a także dla osób przewlekle psychicznie chorych
(filia w Długim Kącie). Dom jest placówką koedukacyjną
stacjonarną.
Niezależnie od stopnia niepełnosprawności wszyscy
mieszkańcy domu, tak jak zdrowi ludzie muszą mieć zabezpieczone podstawowe potrzeby: fizjologiczne, poznawcze, bezpieczeństwa, szacunku, przynależności, wolności i miłości. Mieszkańcy są gospodarzami domu, a personel jest po to, żeby pomagać i towarzyszyć mieszkańcowi
w przezwyciężaniu trudności i ograniczeń.
Dom świadczy m.in. usługi określane mianem bytowych, tj. zapewnia miejsce zamieszkania, wyżywienie, odzież, obuwie, środki czystości, ciepło, oświetlenie i itp.

Działająca przy DPS Sekcja Olimpiad Specjalnych
„Prometeusz” reprezentowała Dom w wielu imprezach
sportowych na ternie naszego kraju. Największe sukcesy
odnosili nasi zawodnicy w trójboju siłowym, piłce nożnej,
lekkoatletyce, tenisie stołowym i biegach przełajowych.
Mieszkańcy DPS uczestniczą w organizowanych na terenie zaprzyjaźnionych placówek Festynach SportowoRekreacyjnych.
Grupa teatralna „Przyjaciele Pewnej Stokrotki” reprezentuje DPS w licznych konkursach oraz uświetnia swoimi występami imprezy okolicznościowe organizowane na
terenie domu.
Grupa teatralna przygotowuje również inscenizacje
w ramach corocznego spotkania integracyjnego, którego
celem jest kultywowanie starych zwyczajów i obrzędów
ludowych. Dotychczas przygotowane zostały następujące
widowiska: „Koło Jana”, „Po żniwach” i „Wykopki”.
Spotkania te dają możliwość poznania zapomnianych już
zwyczajów i obrzędów ludowych i cieszą się ogromnym
zainteresowaniem widzów.
Mieszkańcy rozwijają swoje umiejętności i predyspozycje w ramach funkcjonujących na terenie domu pracowniach terapii zajęciowej. Swoje prace wystawiają na
wystawach prac artystycznych i wernisażach, a także biorą
udział w organizowanych konkursach.
W roku 2002 DPS nawiązał kontakt z placówką zajmującą się osobami niepełnosprawnymi z Niemiec,
z miejscowości Memmingen i Mindelheim. Dzięki kontynuowanej do dnia dzisiejszego współpracy pracownicy
DPS mają możliwość zapoznania się z rozwiązaniami dotyczącymi opieki nad osobami niepełnosprawnymi, sposobami przygotowywania do wykonywania pracy i itp.

Oprócz usług bytowych dom świadczy usługi
społeczne. Są to usługi:

■ opiekuńcze – polegające na udzielaniu pomocy
w podstawowych czynnościach życiowych, pielęgnacji, pomocy w załatwianiu spraw osobistych,
utrzymywanie kontaktu z rodzinami mieszkańców;
■ wspomagające – polegające na podnoszeniu sprawności i aktywności mieszkańców poprzez udział
w zajęciach pracowni terapii zajęciowej oraz w zabiegach rehabilitacyjnych. Na terenie domu działa
18 pracowni terapii zajęciowej a także 3 sale rehabilitacyjne. Są to: dziewiarska, tkacka, makramy,
muzyczna, wikliniarska, zabawki miękkiej, ceramiczna, plastyczna, dydaktyczna, fryzjerska, sztuki
użytkowej, metaloplastyka, krawiecka, sala doświadczania świata, sala terapii ruchowej, „Akademia Rozmaitości”, siłownia, fizjoterapia.
■ religijne – stwarzanie mieszkańcom możliwości aktywnego uczestniczenia i realizowania potrzeb religijnych zgodnie z wyznawaną religią (na terenie
domu zorganizowana została kaplica);
■ kulturalne – zapewnianie możliwości uczestniczenia w różnych wydarzeniach kulturalnych zarówno
na terenie domu jak i organizowanych przez zaprzyjaźnione placówki, stowarzyszenia i fundacje.
Są to działania podejmowane na rzecz integracji
mieszkańców ze środowiskiem.
■ edukacyjne – zapewnienie możliwości realizowania
obowiązku szkolnego dla dzieci i młodzieży. W wydzielonej bazie lokalowej DPS funkcjonuje Zespół
Szkolno-Rewalidacyjny, który realizuje nauczanie
mieszkańców objętych obowiązkiem szkolnym.

Wykonane inwestycje:
1. Modernizacja zakładowej oczyszczalni ścieków
bytowo-gospodarczych.
2. Kompleksowa termomodernizacja obiektów
wraz z modernizacją kotłowni.
3. Termomodernizacja Pawilonu A.
4. Wykonanie systemu przeciwpożarowego i przyzywowego w filii w Biłgoraju.
5. Zakup inwestycyjny urządzeń na potrzeby pralni,
kuchni, pomieszczeń do rehabilitacji i rewalidacji.
6. Dostosowanie obiektów DPS w Teodorówce z Filią w Długim Kącie do obowiązujących standardów bezpieczeństwa przeciwpożarowego (wykonano system oddymiania, oświetlenia ewakuacyjnego, zabezpieczenia klatek schodowych oraz
schody ewakuacyjne).
7. Kompleksowa termomodernizacja obiektów wraz
z modernizacją kotłowni.
8. Budowa sieci drenażowej kanalizacji deszczowej
i przebudowa kanalizacji sanitarnej budynków.
9. Kompleksowa termomodernizacja obiektów wraz
z modernizacją kotłowni.

Działania na rzecz osób niepełnosprawnych intelektualnie i osób przewlekle psychicznie chorych ukierunkowane są w dużej mierze na zapewnienie możliwości
udziału w życiu społeczno-kulturowym na poziomie lokalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym.

236

237

10. Budowa sieci drenażowej kanalizacji deszczowej i przebudowa kanalizacji sanitarnej budynków DPS w Teodorówce(przebudowa kanalizacji sanitarnej, zmniejszenie obszaru oczyszczalni, demontaż zbiornika).
11. Utworzenie i wyposażenie Sali do Doświadczania Świata (Sala stwarza możliwość poznawania otaczającego świata
wszystkimi zmysłami i w znacznym stopniu rozszerzyła ofertę DPS kierowaną dla osób z głębokim stopniem
niepełnosprawności intelektualnej).
12. Bieżące remonty pomieszczeń.

W 2011 r. Powiat Biłgorajski w terminie od 1 czerwca do 31 października realizował projekt „Kompleksowej termomodernizacji obiektów wraz z modernizacją kotłowni w Domu Pomocy Społecznej w Teodorówce”. Zadanie było
współfinansowana z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007–2013, Oś Priorytetowa
VIII – Infrastruktura społeczna, Działanie 8.4 – Pomoc społeczna. Zgodnie z podpisaną umową z Funduszem wartość
projektu wyniosła 1 676 864,50 zł.

Zakres prac objętych projektem obejmował: modernizację kotłowni węglowej na gazową wraz z instalacją solarną do
podgrzewania ciepłej wody użytkowej, modernizację kuchni i pralni z wymianą urządzeń na zasilane gazem i energią
elektryczną oraz rozbiórkę komina stalowego. W zakresie prac w kuchni i pralni przeprowadzone zostały roboty budowlane i technologiczne. Zakupione też niezbędne wyposażenie. Po remoncie w pomieszczeniach źródłem ciepła jest
kotłownia gazowa.
W zakresie robót budowlanych przy modernizacji pralni wykonano m.in.: wymianę okładzin ściennych i podłogowych ( glazura i terakota), wykonanie wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej w kuchni, wymianę podejść kanalizacyjnych i wodociągowych. Niezbędna wymiana wyposażenia przy modernizacji zespołu pomieszczeń pralni
przewidywała zakup 12 urządzeń w pralni mokrej
i suchej.
Do zespołu pomieszczeń kuchennych przewidziano zakup 35 urządzeń, m.in. służących do obróbki termicznej potraw, a także zakup i wymianę
stołów roboczych, właściwe wyposażenie i urządzenie pomieszczenia zmywalni naczyń kuchennych
i stołowych oraz wydawalni posiłków. Razem zostało zakupionych 47 urządzeń, jako wyposażenie
kuchni i pralni. W kuchni przewidziano również montaż wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej,
a także wymianę podejść kanalizacyjnych i wodociągowych oraz wymianę okładzin ściennych
i podłogowych.
Wartość robót budowlanych zgodnie z podpisaną umową z Wykonawcą Przedsiębiorstwem
Usługowo-Produkcyjno-Handlowym „OTECH”
Sp. z o.o. z Gorlic wybranym w trybie przetargu
nieograniczonego wyniosła 1 528 831,52 zł.
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