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XXVI Wyjazdowa Sesja II Kadencji Rady 
Powiatu 28 października 2004r. w GOK 
w Łukowej.

W październiku Rada Po wiatu odbyła swoją 
XXVI sesję w gminie Łukowa. Radni wysłuchali 
informacji o sytuacje na biłgorajskim rynku 
pracy, realizacji inwestycji budowy szpitala, 
aktualnej sytuacji w SP ZOZ, przebiegu 
remontów dróg powiatowych oraz ich stanu. 
Podjęta została uchwała w sprawie przyjęcia 

Programu Promocji Zatrudnienia i Akty-
wizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2004-
2007, który jest częścią Powiatowej Strategii 
Rozwiązywania Problemów Społecznych. 
Zaproszeni goście z Oddziału Lubelskiego 
Instytutu Pamięci Narodowej przedstawili 
informację o swojej działalności.

Nr 55 XXVI Sesja Rady Powiatu - Łukowa  J. Pluskwa, M. Kurzyna, F. Piętak,  E. Wojtyła

Październik
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Nr 56 Wyróżnieni nauczyciele i uczniowie

Dzień Edukacji Narodowej

Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej 
w roku 2004 został, tradycyjnie już, 
zorganizowany w Młodzieżowym Domu 
Kultury w Biłgoraju. Placówka przygo-
towała się na ten dzień nadzwyczaj 
okazale, prezentując przy okazji najlepszym 
nauczycielom z terenu powiatu i zaproszonym 
gościom to co ma najlepszego. Uroczystość, na 
którą przybyło ok. 90 osób swoją obecnością 
zaszczycili Zarząd Powiatu, Dyr. Regionalnej 
Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie Jan 
Okruch, ksiądz kanonik Czesław Szuran – 
Proboszcz Parafii Św. Jerzego w Biłgoraju,
dyrektorzy jednostek powiatu współpracujący 
ze szkołami.

W trakcie uroczystej części oficjalnej
Starosta Biłgorajski – Stanisław Schodziński 
wręczył Nagrody Starosty 23 nauczycielom 
szkół i placówek podległych Powiatowi oraz 
złożył życzenia i gratulacje nauczycielom 
i środowiskom oświatowym Powiatu.

„Składam wyrazy uznania nauczycielom 
powiatu za dobrze i bardzo dobrze prowadzoną 
pracę edukacyjną i wychowawczą, która 
znalazła  potwierdzenie w udokumentowanych 
sukcesach Waszych wychowanków w między-

narodowych, ogólnopolskich, wojewódzkich 
i regionalnych konkursach i olimpiadach 
przedmiotowych. Wyrażam uznanie i dziękuję 
zespołom kierowniczym szkół za dobrą 
organizację, pracę przy rekrutacji na rok 
szkolny 2004/2005, oraz dobre gospodarowanie 
publicznym pieniądzem. Dzięki temu pracę 
w naszych szkołach rozpoczęło dodatkowo ok. 
40 młodych nauczycieli. To dobra rękojmia 
stwarzająca nadzieję dla następnych pokoleń 
uczniów i nauczycieli, z których ponad 40 
podwyższyło w bieżącym roku swój stopień 
awansu zawodowego. 

Korzystając z okazji składam podziękowania 
wszystkim jednostkom powiatu, służbom 
i podmiotom gospodarczym, które w minionym 
roku wspierały szkoły i placówki oświatowe 
powiatu. Życzę wszystkim nagrodzonym 
i wyróżnionym spełnienia pra-gnień i marzeń 
a rodzinom, szczęścia i pomyślności na co 
dzień. Panie i Panów Dyrektorów proszę 
o przekazanie najlepszych życzeń gronom 
pedagogicznym i wszystkim pracownikom 
szkół i placówek. Przewielebnych Księży 
proszę o dobre słowo i modlitwę za pomyślność 
wszystkich, którzy o jak najlepszą jakość szkół 
Ziemi Biłgorajskiej zabiegają”.
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Po części oficjalnej wycho wankowie
Młodzieżowego Domu Kultury zaprezentowali 
część artystyczną. W galerii Młodzieżowego 
Domu Kultury, młodzież Zespołu Szkół 
Zawodowych i Ogólnokształcących przy-
gotowała skromne, ale nadzwyczaj piękne 
„uciechy stołu”.

XX rocznica śmierci Ks. Jerzego 
Popiełuszki „Prawdy zabić się nie da”

19 października 2004 roku z okazji 
20 rocznicy męczeńskiej śmierci Jerzego 
Popiełuszki, duszpasterza ludzi pracy 
i kapelana Solidarności z inicjatywy Starostwa 
Powiatowego w Biłgoraju oraz Dyrekcji 
ZSO LO im. ONZ odbyły się uroczystości 
patriotyczno - religijne przygotowane 
przez młodzież pod kierunkiem nauczycieli 
katechetów Liceum Ogólnokształcące im. 
ONZ w Biłgoraju. Adresowane były do całej 
społeczności miasta, by przypomnieć głęboko 
poruszające Polaków wydarzenia sprzed 20 
lat,  poinformować młodzież i przybliżyć jej 
osobę księdza Jerzego - wielkiego patrioty 
i męczennika. Uroczystości rozpoczęły się Mszą 
Świętą odprawioną w kościele pod wezwaniem 
Świętego Jerzego w Biłgoraju o godz. 12.30, 

a poprzedzoną montażem słowno - muzycznym 
pt. „Zło zwyciężaj dobrem”. Młodzież 
przypomniała zebranym autentyczne słowa 
ks. Jerzego, który w swoim nauczaniu mó-
wił o wartościach uniwersalnych, aktualnych 
i dzisiaj. Należą do nich: ludzka godność, 
wolność, sprawiedliwość, prawda, męstwo, 
służba, wiara, sens życia.

Fragmenty wystąpienia V-ce Przewod. 
Rady Powiatu Pana Mariana Kurzyny:

„Z perspektywy czasu zadajemy sobie 
pytanie dlaczego ten cichy kapłan, który 
posługiwał strajkującym robotnikom w Hucie 
Warszawa i studentom Wyższej Oficerskiej
Szkoły Pożarnictwa, który zainicjował 
w mrokach stanu wojennego comiesięczne 
msze święte za Ojczyznę, który bronił podczas 
rozpraw sądowych skazywanych działa-czy 
„Solidarności” i pomagał ich rodzinom, był tak 
znienawidzony przez ówczesne kręgi rządzące 
i funkcjonariuszy Służby “Bezpieczeństwa”. 
A przecież Ksiądz Jerzy w swoich kazaniach 
mówił tylko o ludzkiej godności i moralności. 
Nie było w nich akcentów politycznych. 
I chociaż mówił o wartościach niepopularnych 
w społeczeństwie okresu stanu wojennego; 
o darowaniu win, przebaczeniu, zwyciężaniu 
zła dobrem, wyzwalaniu z nienawiści, żądzy 

Nr 57 Zespól taneczny ”Styl” - MDK
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Nr 58 W imieniu Starostwa kwiaty składają: 
B. Larwa, M. Tokarski

odwetu i przemocy gromadził wokół ołtarza 
coraz większe tłumy wiernych i niewierzących. 
To właśnie rosnąca  liczba słuchaczy jego homilii, 
dawanie im nadziei na lepsze jutro a przede 
wszystkim głoszenie PRAWDY, MIŁOŚCI 
doprowadziły do bestialskiego mordu księ-dza 
Jerzego w nurtach zimnej, październikowej 
Wisły, w zalewie we Włocławku”. .… „Czy 
dzisiaj, kiedy Ojczyzna nasza dzięki ofierze życia
księdza Jerzego, odzyskała wolność aktualne 
są wartości, które on głosił, szczególnie dla 
młodzieży tak licznie tu zgromadzonej, nie 
pamiętającej stanu wojennego. Czy dzisiaj 
we Wspólnej Europie potrzebna jest miłość 
ojczystego kraju? Odpowiedzią są słowa jakie 
wypowiedział ksiądz Jerzy do młodzieży: „A wy 
młodzi przyjaciele bądźcie jak  orły.  Miejcie 
wzrok wyostrzony i skrzydła gotowe  do  lotu. 
Pamiętajcie: Orły to królewskie ptaki. I latają 
wysoko”

Po Mszy świętej złożono kwiaty i wieńce pod 
Tablicą Pamiątkową poświęconą ks. Jerzemu 
Popiełuszce. W uroczystościach uczestniczyli 
przedstawiciele: władz Starostwa Powiatowego 
i Urzędu Miasta, organizacji kombatanckich, 
Związku Zawodowego SOLIDARNOŚĆ, 
dyrekc je  szkó ł  ponadg imnaz ja lnych 
i gimnazjalnych miasta Biłgoraja i regionu. Na 
szczególny charakter i nastrój tej uroczystości 
wpłynął udział pocztów sztandarowych 
różnych organizacji oraz delegacji uczniów ze 
szkół biłgorajskich, około 1000 osób.

Montaż słowno - muzyczny pt. „Zło 
zwyciężaj dobrem” wystawiono jeszcze 
dwukrotnie 26 listopada:
• O godz. 11.00 w BCK adresowany do 

uczniów szkół biłgorajskich
• O   godz.   15.30  w  kościele  p.w.  Św. 

Marii  Magdaleny w Biłgoraju wystawiony 
dla mieszkańców miasta


