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Oferty edukacyjne szkół 
W zespole Szkół Ogólnokształcących im. ONZ 

w Biłgoraju z inicjatywy Starosty Biłgorajskiego 
odbyło się spotkanie dyrektorów gimnazjów 
i szkół ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu 
Biłgorajskiego i gmin przyległych. 

Celem spotkania było przedstawienie oferty 
edukacyjnej szkół powiatu i spraw związanych 
z rekrutacją do szkół ponadgimnazjalnych. Obecni 
na spotkaniu dyrektorzy szkół „maturalnych” 
prezentowali swoje szkoły, wspomagając oferty 
programowe informatorami i  folderami. 
Dostrzeżono ważny problem korelacji programów 
nauczania szczególnie w przedmiotach kończących 
się maturą. Gości z poza Powiatu Biłgorajskiego 
do wyboru naszego miasta na dalszych etapach 
edukacji zachęcał także Pan Marian Kurzyna 
swoją prelekcją „Powiat Biłgorajski turystyczną 
atrakcją Lubelszczyzny”. Miłym zaskoczeniem 
i niespodzianką był album „Skarby Przyrody 
i Kultury Powiatu Biłgorajskiego” wręczony 
wszystkim uczestnikom spotkania przez Starostę 
Stanisława Schodzińskiego.

Droga Nr 835 – Niemirów
Droga wojewódzka w Niemirowie na odcinku 1,6 

km należy z pewnością do najbardziej zniszczonej 
w naszym powiecie.

Na pisemny wniosek Starosty Biłgorajskiego 
Stanisława Schodzińskiego w dniu 15 marca 
2004r. odbyło się robocze spotkanie w związku 
z katastrofalnym stanem drogi na której występuje 
największe natężenie ruchu ciężkiego spośród dróg 
wojewódzkich w Województwie Lubelskim. 

Ze strony Zarządu Dróg wojewódzkich 
w Lublinie w spotkaniu uczestniczyli:
- Piotr Gajewski – Naczelnik Wydziału

- Dariusz Wieczorek – Zastępca Naczelnika 
Wydziału ds. Ruchu

- Franciszek Podhajny Kierownik Rejonu Dróg 
Woj. w Lublinie
Dokonano objazdu dróg wojewódzkich w wyniku 

którego zdecydowano, że ZDW w Lublinie w 2004 
roku podejmie następujące działania:
1. Zrealizuje odnowę odcinka drogi nr 835 

w miejscowości Niemirów na długości 1,6 km 
kosztem 1 ml zł.

2. W oparciu o istniejącą dokumentację techniczną 
odnowi odcinki: 

- drogi 835 w obszarze miasta Frampola
- drogi 835 - 3,4 km od Księżpola do Majdanu 

Nowego
3. W ramach oszczędności budżetowych odnowione 

zostaną miejsca przełomów ciężkich na w/w 
drogach.

Peregrynacja Obrazu 
Matki Boskiej Częstochowskiej

W życiu każdej społeczności są wydarzenia obok 
których nie wolno przejść obojętnie, wydarzenia 
mające ogromny wpływ na nasze postawy moralne. 
Od dnia 6 marca bieżącego roku w Powiecie 
Biłgorajskim gościł Cudowny Obraz Matki Boskiej 
Częstochowskiej. 

„Łaska oglądać Matkę w tej pięknej 
Świątyni co imię Częstochowy tak znaczącym 
czyni Zwróć Przenajświętsza Panno, Twoje 
Lice na bilgorajską pobożną Ziemicę, która 
u stóp Twych leży rozciągnięta Maryjo 
Święta”

Ukochana Matko Syna Bożego w Jasnogórskim 
wizerunku. W imieniu władz samorządowych 
Powiatu Biłgorajskiego witam Cię gorąco 
i serdecznie. Wyrażam wielką radość że swą 
wędrówkę rozpoczęłaś w Diecezji Zamojsko 

Nr 19 Dyrektorzy szkół 
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- Lubaczowskiej od naszej „Małej Biłgorajskiej 
Ojczyzny”. To na tej ziemi wśród nas żył i pracował 
męczennik, błogosławiony Ksiądz Zygmunt Pisarski, 
a jej mieszkańcom posługiwali: Sługa Boży Ksiądz 
Błażej Nowosad zamordowany w Potoku Górnym 
i wielki czciciel Matki Boskiej Częstochowskiej, 
ówczesny Biskup Lubelski Stefan Wyszyński. Maryjo 
Bądź nam powierniczką w naszych rodzinach, 
szkołach, zakładach pracy i samorządach 
lokalnych. Najdroższa Matko wspomagaj wierny 
biłgorajski lud w niełatwych czasach przeobrażeń 
społeczno - ekonomicznych i odrzucania zasad 
etycznych. Prowadź nas do Twego 
Syna Jezusa Chrystusa.Niech 
będzie pochwalony Jezus Chrystus 
I Matka Odkupiciela.

To od parafii Świętej Marii
Magdaleny w Biłgoraju rozpoczęła 
się pielgrzymka Obrazu Pani 
Jasnogórskiej po naszym powiecie. 
W zmiennych kolejach Losu Naród 
Polski w tym Biłgorajski stawał 
u boku swojej Królowej i Matki – 
doznając opieki,  oddawał Jej wielką 
cześć w codziennym życiu, kulturze, 
obyczajach, tradycji,  o czym 
świadczą liczne kapliczki rozsiane 
na naszej ziemi. W uroczystościach 
peregrynacyjnych uczestniczyli 

kardynałowie, biskupi, kapłani, wierni z Polski 
i zagranicy. Mieszkańcy naszej ziemi swoją liczną 
obecnością potwierdzili wiarę naszych ojców. 
Mimo, że tak wielkie przedsięwzięcie organizacyjne 
łączyło się z pewnymi uciążliwościami, głównie 
komunikacyjnymi. Nasza społeczność wykazała się 
wielką wyrozumiałością i współpracą z wszystkimi 
służbami wspierającymi i  obsługującymi 
uroczystości. Z pewnością przybyli do nas 
pielgrzymi docenią naszą otwartość, a Ziemia 
Biłgorajska kojarzyć im się będzie z ludźmi 
prawymi i gościnnymi. 

Nr 21 Powitanie Cudownego Obrazu Matki Boskiej w Powiecie Biłgorajskim

Nr 22 Skrzyżowanie ulic Piłsudskiego i Długiej
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Na zaproszenie Wójta Gminy 
Potok Górny Edwarda Hacia radni 
Powiatu Biłgorajskiego XIX Sesję 
odbyli 25.03.2004r. tym razem 
w Potoku Górnym. Głównym 
punktem obrad sesji wyjazdowej 
w gminie Potok Górny było 
uchwalenie budżetu powiatu na 
2004r. Po przedstawieniu opinii 
Regionalnej Izby Obrachunkowej 
oraz poszczególnych komisji stałych 
Rady Powiatu i przeprowadzonej 
debacie budżet powiatu na 2004r. 
został uchwalony. Ustalono że 
w 2005 roku dochody powiatu 
wyniosą 52.483.804 zł, wydatki 
5 2  4 4 1  4 0 3  z ł ,  p r z y c h o d y 
491 599zł a rozchody 524 000zł. 
Wójt gminy Potok Górny Edward 
Hacia korzystając z przywileju 
gospodarza przedstawił radzie 
zarówno osiągnięcia jak i problemy 
z jakimi boryka się gmina oraz 
perspektywy związane z integracją 
z Unia Europejską.

Nr 23 XIX Sesja Rady Powiatu - Potok Górny

Uleczony Szpital?
Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki 

Społecznej wskazało dla Biłgoraja w ramach 
kontraktu regionalnego w 2004 roku 15,6 mln 
zł na realizację inwestycji budowy szpitala. Czy 
Sejmik Województwa Lubelskiego przesunie te 
środki, czy podtrzyma propozycję Ministerstwa? 
Na zaproszenie Starosty Biłgorajskiego Stanisława 
Schodzińskiego szóstego kwietnia 2004 roku 
w Biłgoraju gościli Przewodniczący Sejmiku 
Województwa Lubelskiego Konrad Rękas i Członek 
Zarządu Województwa Lubelskiego Agnieszka 
Kowal. Goście wizytowali budowę szpitala jej 
stopień zaawansowania pod kątem potrzeb środków 
finansowych w celu zakończenia inwestycji. 
Przypomnijmy, z budżetu państwa na rozbudowę 
szpitala w Biłgoraju dotychczas otrzymaliśmy:
2001 –   4 mln zł 2003 –   1,75 mln zł
2002 –   0,75 mln zł 2004 – 13,77 mln zł

Tomasz Książek: Z pytaniem jak Pan ocenia 
stopień zaawansowania inwestycji budowy 
szpitala, zwracam się do Przewodniczącego 
Sejmiku Województwa Lubelskiego Pana 
Konrada Rękasa?

K. Rękas: Bardzo pozytywnie oceniam to 
że powiat dokonał samoograniczenia inwestycji 

jest to dobry moment do podjęcia strategicznej 
decyzji, jak szybko można tę inwestycję zakończyć. 
W pierwotnym kształcie byłoby bardzo trudne. 
W kontrakcie Wojewódzkim mamy zagwarantowaną 
sumę 34 mln zł na inwestycję wieloletnie, w tym 
głównie na szpitale w Biłgoraju, Chełmie i Łęcznej. 
Oznacza to że w przeciągu najbliższych dwóch lat 
istnieje realna szansa dokończenia tej inwestycji 
nie tylko pod klucz ale także z wyposażeniem. 

T.K.: Ministerstwo Gospodarki, Pracy 
i Polityki Społecznej na realizację inwestycji 
szpitala w Biłgoraju wskazało sumę 15,6 
mln zł. Czy Sejmik podtrzyma propozycję 
Ministerstwa w tym zakresie, czy też przesunie 
środki na inne zadania?

K. Rękas: Może istnieć pokusa przesunięcia 
środków, jeżeli mówimy realnie o reformie służby 
zdrowia na naszym województwie to szpitale 
w Biłgoraju, Chełmie i Łęcznej muszą spełniać 
standardy Europejskie. W moim przekonaniu 
Sejmik powinien przychylić się i w tym przypadku 
uznać aspiracje tych terenowych placówek. 
Mimo że stoimy przed ogromnym problemem 
zadłużenia szpitali, zarówno w powiatach jak i w 
województwie, to jednak środki które są prze-
znaczone na inwestycje muszą i z pewnością będą 
na nie przekazane. 

Kwiecień

XIX Sesja II Kadencji Rady Powiatu 



43KURIER

T.K.: Czy nie sądzi Pan że tak zwana 
„ściana wschodnia” a w szczególności 
województwo lubelskie to już Polska „C”, 
niedofinansowana, niedoinwestowana
zapomniana przez budżet Państwa. Dlaczego 
tak się dzieje?

K. Rękas: Na ostatnim spotkaniu Związku 
Województw z przedstawicielami Rządu 
Województwa Podlaskie, Lubelskie i Podkarpackie 
zażądały wprost od przedstawicieli Rządu uznania 
że nie istnieje i nie ma czegoś takiego jak „zrów-
noważony rozwój w skali kraju”. To błędna polityka 
którą widać wyraźnie choćby na przykładzie służby 
zdrowia. Przecież system ubezpieczeń zdrowot-
nych zgodnie z zasadą „zrównoważonego rozwoju” 

miał w tym roku wyrównać szansę między 
województwami bogatszymi a tymi najbiedniejszymi 
zwłaszcza na rolniczym wschodzie. 

Jak się to zakończyło wszyscy wiemy. W dalszym 
ciągu jeden tzw. punkt u nas ma mniejszą wartość 
niż jeden punkt kontraktu w województwie 
mazowieckim czy dolnośląskim. 

T.K.: Ten system stawia nas z góry na 
pozycji przegranej, w jaki sposób zatem 
ściana wschodnia ma nadrobić zapóźnienia 
gospodarcze?

K. Rękas: To co tak naprawdę może nas 
predysponować do sukcesu to jest nasza własna 
energia, nasza inwencja. Nie przypadkowo z terenu 

województwa lubelskiego jest najwięcej zgłoszonych 
aplikacji do „Funduszy Strukturalnych”. 

Według naszych szacunków wstępnych, przed 
rozpoczęciem konkretnego naboru około 460 
z nich może być realizowanych w tym roku, a 230 
wręcz już zakończonych tak więc kwota 200 mln 
euro przeznaczona na nasze województwo może 
być spokojnie skonsumowana. Doświadczenie 
z „SAPARDEM” uczy że, jesteśmy w stanie 
absorbować środki na dużo wyższą skalę niż się to 
wydawało. Jeśli ta energia i inwencja samorządów 
będzie zachowana to jest szansa że przeznaczone 
środki będą wykorzystywane właściwie i dadzą 
trwały efekt.

T.K.: Powiat biłgorajski postrzegany był 
zawsze a sądzę że jest nadal jako bardzo 
dynamiczny szczególnie w inicjatywach 
gospodarczo-samorządowych.  Nasza 
aktywność była przykładem dla innych, 
trudno nam zarzucić pasywności.

K. Rękas: Znam tę opinię, to bardzo chwalebne 
będzie to z pewnością dodatkowy argument aby 
środki inwestycyjne skierować właśnie do Biłgoraja. 
Kontrakt dla województwa został podpisany 31 
marca 2004 roku a to oznacza że środki najpóźniej 
będą uruchomione do końca kwietnia.

Dziękuję za rozmowę

T. Książek.

Nr 24 St. Schodziński, Z. Bednarz, K. Rękas
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Podpisany kontrakt  na rozbudowę 
szpitala

W podpisanym kontrakcie dla województwa 
lubelskiego na 2004 r. pomiędzy Ministrem 
Gospodarki,  Pracy i  Polityki Społecznej 
a Urzędem Marszałkowskim w Lublinie, 
przyznano Starostwu Powiatowemu w Biłgoraju 
dotację celową w wysokości 13.768 tys. zł na 
kontynuację prowadzonej inwestycji „ Rozbudowa  
i modernizacja Szpitala Powiatowego w Biłgoraju”. 
Rada Powiatu w Biłgoraju zobowiązuje się do 
wniesienia środków własnych  w wysokości 1 mln 
złotych.  Łączna kwota środków przeznaczonych 
w 2004 r. na kontynuację w/w zadania wynosi 
14.768 tys. zł.

XX „absolutoryjna” sesja II kadencji 
Rady Powiatu w Biłgoraju odbyła 
się - 29 kwietnia 2004r., w Ośrodku 
Szkoleniowym Nadleśnictwa Biłgoraj.

Zarząd Powiatu przedstawił, a Rada przyjęła 
sprawozdanie z wykonania budżetu za 2003 rok. 
Dochody budżetu powiatu w 2003r. zamknęły się 
kwotą 53.666.821 zł i były niższe od planowanych 
o 107.098 zł co stanowi 99,80% planu. Wydatki 
wyniosły 53.828.188 zł z czego 48.174.698 
zł to wydatki bieżące a 5.653.490zł wydatki 
inwestycyjne stanowiące 10,50% wydatków ogółem. 
Po przedstawieniu wniosku Komisji Rewizyjnej 
o udzielenie Zarządowi Powiatu absolutorium 
i opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Lublinie oraz odbytej dyskusji 
nad sprawozdaniem Rada Powiatu udzieliła 
Zarządowi absolutorium.

Nr 25 XX Sesja Rady Powiatu - Biłgoraj


