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Budowa drogi powiatowej Nr 2945L w 
Aleksandrowie I o dł. 998 mb

Budowa odcinka drogi o długości około l km 
zrealizowana została w miesiącach maj - czerwiec 
2004r. Koszt zadania wyniósł 1 101 011,73 zł w tym 

środki z programu SAPARD to kwota 482 820, 71 zł, 
środki z budżetu powiatu 401 824 zł, udział gminy 
wyniósł 216 367 zł. Budowa nowych odcinków 
dróg podnosi aktywizację społeczną i gospodarczą 
naszego powiatu

Nr 27 Czesław Bakota, Stanisław Schodziński - Autodrom

Nr 26  F. Piętak, R. Kostrubiec, St. Schodziński, J. Biały

Maj

Puchar Starosty – Energetyk
Uczniowski Klub Sportowy Moto-Kart 

„Energetyk” działający przy Regionalnym 
Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju 
w dniach 14-16 maja zorganizował III 
Rundę Kartingowych Mistrzostw Polski 
w kategoriach:
- Kadet 60A
- Kadet 80
- Interkontinenetal A Junior
- Popularne 100
- Vortex Rok 125
- Formuła Briggs – Stratton

Biłgorajski Autodrom w czasie zawodów 
zmienił się w wielkie kolorowe kartingowe, 
miasteczko wypełnione zawodnikami i ich 
rodzinami a w szczególności maszynami 
i całym zapleczem technicznym. Banerami 
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i reklamami sponsorów z całej Polski, podkreślały 
rozmach i rangę imprezy. W zawodach wzięło 
udział 69 zawodników z 19 klubów kartingowych 
z całej Polski. W rozegranym wyścigu o Puchar 
Starosty Powiatu Biłgorajskiego w kategorii 
60A zwyciężyli:
I miejsce Karol Basz z Automobilklubu 
Poznańskiego
II  Michał Kowalik z Uczniowskiego Klubu Sportów 
Motorowych w Krakowie
III Jacek Komakowski z Automobilklubu 
Wielkopolskiego z Poznania 
W biegach finałowych w poszczególnych kategoriach
zwyciężyli:
Kadet 60A – Karol Basz z Automobilklubu 
Poznańskiego
Kadet 80  -   Mateusz Lisowski z Automobilklubu 
„Rzemieślnik” 
ICA Junior – Simas Juodwivsis z Litwy
Popularne 100 Jan Sędzisz – Kielecki Klub 
Motorowy
Vortex Rok 125 Łukasz Szczap – Automobilklub 
„Rzemieślnik” 
Formuła Briggs – Stratton – Patryk Kulik Młodz. 
Motor Klub Łódź

Oddział partyzancki
Pod koniec maja 2004 roku tuż przed zbliżającą 

się 60-tą rocznica „Bitwy pod Osuchami” 
w środowisku osób interesujących się historią 
wojskowości regionu biłgorajskiego, przy poparciu 
byłych żołnierzy Armii Krajowej powstał „Oddział 
Tradycji Partyzanckiej Armii Krajowej im. por. 
Konrada Bartoszewskiego ps. „Wir” nawiązujący 
w swojej działalności do idei Polski Niepodległej. 

Obecnie Oddział Tradycji stanowi grupę 
nieformalną liczącą ponad 20 osób. Swoją 
działalność opierać będzie m.in. na współpracy 
z Muzeum Ziemi Biłgorajskiej, Instytutem Pamięci 
Narodowej, samorządem terytorialnym oraz innymi 
instytucjami, którym bliska jest idea rekonstrukcji 
wydarzeń historycznych. Oddział ten wyposażony 
w mundury i broń z okresu II Wojny Światowej, 
dowodzony przez rtm. Antoniego Kurowskiego ps. 
„Zajączek” będzie uświetniać swoimi wystąpieniami 
ważne wydarzenia historyczne okresu II Wojny 
Światowej naszego regionu.

 

Nr 28 „Oddział Tradycji Partyzanckiej AK im. por. Konrada Bartoszewskiego ps. „Wir”
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Nr 29 XXI Sesja Rady Powiatu – Biłgoraj. Marian Kurzyna, Franciszek Piętak, Edward Wojtyła

XXI sesja II kadencji Rady Powiatu w Biłgoraju – odbyła się 20 maja 2004r. 
w Komendzie Powiatowej  Państwowej Straży Pożarnej.

Sesję  zdominowały  tematy dotyczące 
bezpieczeństwa i  porządku publicznego. 
Komendant Powiatowy Państwowej Straży 
Pożarnej Mieczysław Skura przedstawił stan 
bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej oraz 
zagrożenia pożarowe w powiecie biłgorajskim. 
Dominującym zagrożeniem na terenie powiatu 
jest zagrożenie pożarowe dotyczące przede 
wszystkim obszarów leśnych i indywidualnych 
gospodarstw rolnych. W celu poprawy stanu 
bezpieczeństwa pożarowego na terenie powiatu 
należy kontynuować przynoszące efekty działania 
kontrolno rozpoznawcze w obiektach i na terenach 
najbardziej zagrożonych oraz propagować zasady 

bezpieczeństwa użytkowania obiektów i urządzeń.

Komendant Powiatowy Policji w Biłgoraju Jan 
Blicharz dokonał oceny stanu bezpieczeństwa 
i porządku publicznego na terenie powiatu. 
Zdaniem Komendanta podejmowane działania przez 
policję przyniosły oczekiwane efekty wi-doczne 
w poprawie stanu porządku i bezpieczeństwa 
publicznego na terenie powiatu biłgorajskiego. Od 
trzech lat odnotowuje się niski wskaźnik zagrożenia 
przestępczością kryminalną. Ogólny wskaźnik 
przestępczości pod względem bezpieczeństwa 
stawia nasz powiat na wysokim trzecim miejscu 
w województwie.


