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Kalendarium Powiatu 
Biłgorajskiego Rok 2004

Wygrana z Sejmem RP
Sąd Okręgowy w Zamościu 12 października 2004 

r. wydał wyrok zasądzający od Skarbu Państwa 
– Sejm RP na rzecz Samodzielnego Publicznego 
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Biłgoraju kwotę 7 mln 
741 tys. zł. Zasądzona kwota stanowi odszkodowanie 
za szkodę wyrządzoną bezprawiu legislacyjnemu 
Sejmu, polegającym na nie wydaniu przepisów 
normujących sposób finansowania ustawowych
podwyżek dla pracowników służby zdrowia 
wynikających z tzw. („Leks” 203). W niniejszej 
sprawie Sąd po raz pierwszy orzekł w oparciu 
o art. 77 ust.1. Konstytucji o odpowiedzialności 
Sejmu RP jako organu władzy publicznej. 
W ogólnopolskim dwutygodniku samorządu 
terytorialnego „Wspólnota” z dnia 08-01-2005r. 
w alfabecie samorządowców podsumowującym 
rok 2004 na okładce pisma umieściła zdjęcie 
Stanisława Schodzińskiego Starosty Biłgorajskiego. 
W uzasadnieniu: „pierwszy wygrany proces z tytułu 
strat poniesionych po wprowadzeniu ustawy „203” 
oraz 13 mln zł z subwencji na rozbudowę szpitala 
– w naszym przekonaniu – sprawiają, że Powiat 
Biłgorajski i jego Starosta Stanisław Schodziński 
mają się czym pochwalić” … zasłynęli, wiec 

o nich piszemy. … Biłgorajski Starosta dał posłom 
kłopotliwą lekcję demokracji”. Z dziennikarskiego 
obowiązku dodajemy,  że w pozyskaniu dotacji na 
szpital wielką rolę odegrała cała Rada Powiatu 
na czele z jej Przewodniczącym Franciszkiem 
Piętakiem. Nie do przecenienia były także 
merytoryczne działania radcy prawnego pani 
Elżbiety Pindor, w procesie z Sejmem.

Pomoc niepełnosprawnym
Uzyskane w 2003 roku środki z Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
w kwocie 112 500 zł przeznaczono na zakup 
samochodu (autobusu) do przewozu osób 
niepełnosprawnych, Stowarzyszenia Pomocy 
Dzieciom Niepełnosprawnym Koła Terenowego 
w Biłgoraju. Ponadto dofinansowano także
Dom Pomocy Społecznej w Teodorówce kwotą 
64 875 zł również z przeznaczeniem na zakup 
samochodu osobowego typu bus do przewozu 
osób niepełnosprawnych. Natomiast w roku 2004 
dofinansowano budowę pochylni, przy budynkach
użyteczności publicznej  w Biszczy, Aleksandrowie 
i Potoku Górnym z przeznaczeniem dla osób 
niepełnosprawnych na łączną kwotę 38 tys. zł 
oraz, zakup dwóch samochodów dla Stowarzyszeń 
Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym w Biłgoraju 
na łączną kwotę ok. 250 tys. zł.

Zintegrowany Program Operacyjny 
Rozwoju Regionalnego dla 
Województwa Lubelskiego.

Z inic jatywy Marszałka Województwa 
Lubelskiego Henryka Makarewicza, oraz 
Przewodniczącego Rady Powiatu Biłgorajskiego 
Franciszka Piętaka w Aleksandrowie 14 
stycznia 2005 r. odbyło się spotkanie poświęcone 
przekazaniu najważnie jszych informacj i 
dotyczących możliwości wykorzystania środków 
pomocowych w ramach funduszy strukturalnych 
przeznaczonych dla województwa lubelskiego. 
Przekazywane informacje kierowane były do 
obecnych na spotkaniu samorządowców, radnych 
gminnych, radnych powiatowych, wójtów, prezesów 
gminnych, OSP, dyrektorów szkół, gminnych 
domów kultury, bibliotek, banków spółdzielczych, 
sołtysów działaczy politycznych, przedsiębiorców 
z powiatu biłgorajskiego. 
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Największym zainteresowaniem cieszyły 
się informacje z zakresu „Restrukturyzacji 
i  Modernizac j i  sektora żywnościowego” 
w kontekście wykorzystania programów 
pomocowych na: 
-  inwestycje w gospodarstwach rolnych
-  ułatwienie startu młodym rolnikom
-  poprawę przetwórstwa i marketingu artykułów 

rolnych
-  różnicowanie działalności rolniczej i zbliżonej 

do rolnictwa

-  rozwój i ulepszenie infrastruktury związanej 
z rolnictwem

-  renty strukturalne
-  wspieranie działalności w niekorzystnych 

warunkach gospodarowania 
- wspieranie przedsiębiorczości rolnośrodo-

wiskowych
-  dostosowanie gospodarstw do standardów Unii 

Europejskiej
-  grupy producentów rolnych

Jak to jest z unijnymi stypendiami, 
jak to wygląda w powiecie 
biłgorajskim?

Jednoznaczna odpowiedź nie jest łatwa. 
Nieźle w kontekście programu stypendialnego 
EUROSTUDENT, chociaż otrzymana pula 
stypendiów zabezpiecza tylko 8,7% potrzeb. Ogólna 
kwota stypendium dla studenta wynosząca 1500 zł 
rocznie finansowana jest w 75% z Europejskiego
Funduszu Społecznego, natomiast 25% środków 
finansowych pochodzi z budżetu państwa.
Pozytywem jest to, że pieniądze przekazywane 
są w formie gotówki na konto stypendialne 
studenta. Ogólna pula środków stypendialnych 
na ten cel dla powiatu biłgorajskiego, wynikająca 
z międzynarodowego porozumienia, wynosi 
141 000zł. Jest to kwota dalece niewystarczająca 
w stosunku do potrzeb. Liczba kwalifikujących się
do pomocy stypendialnej to 1081 osób, natomiast 

liczba przyznanych stypendiów to 94. W efekcie 
tylko, co dwunasty student otrzymał stypendium. 
Znacznie gorzej wygląda sytuacja z realizacją 
programu stypendialnego dla uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych kończących się maturą. Uczeń, 
by otrzymać środki finansowe musi wcześniej
ponieść dopuszczone regulaminem koszty związane 
z pobieraniem nauki  i przedstawić właściwe 
dowody księgowe. Z tego względu znaczna część 
pomocy stypendialnej nie zostanie wykorzystana. 
Z programu korzysta 1120 uczniów, stanowi to 57% 
składających wnioski. Brak jasno sprecyzowanych 
wymagań i procedur działania wdrażanego po 
raz pierwszy programu stypendialnego powoduje 
dużo trudności i zamieszania. Dodatkowe 
problemy wynikają z tego, iż środki finansowe
z Urzędu Marszałkowskiego spływają w bardzo 
niekorzystnych terminach np. dla uczniów 
w końcu grudnia ubiegłego roku i 22 czerwca 
bieżącego roku. Z realizacją programów wiąże się 
bardzo szczegółowa sprawozdawczość. Słabością 
obydwu programów stypendialnych jest też zbyt 
duże zaufanie do udokumentowanych dochodów 
rodziny ubiegającego się – co w naszej polskiej 
rzeczywistości może rażąco kłócić się z faktyczną 
sytuacją materialną beneficjenta. Programy
stypendialne adresowane są jedynie do uczniów 
i studentów zamieszkałych na terenach wiejskich 
i w miastach do 20 000 mieszkańców. Tym samym 
programy nie obejmują mieszkańców Biłgoraja.

Wzgórze „Polak”
Na zaproszenie Burmistrza Zwierzyńca 

głównego organizatora uroczystości patriotyczno – 
rocznicowych związanych ze 142 rocznicą Powstania 
Styczniowego w dniu 23-01-2005r, Starosta 
Biłgorajski Stanisław Schodziński reprezentował 
społeczność Ziemi Biłgorajskiej w uroczystościach 
upamiętniających zwycięską bitwę powstańczą 
stoczoną z wojskami carskimi pod Panasówką 3 
września 1863r. Wśród zaproszonych gości obecni 
byli: Ambasador Republiki Węgierskiej Ferec Puskas 
z małżonką, Senator Irena Kurzępa, Wojewoda 
Lubelski Andrzej Kurowski, poczty sztandarowe 
Ś.Z.Ż.AK, III Zamojska Brygada Obrony 
Terytorialnej z Kompanią Honorową, orkiestrą 
wojskową oraz licznie zgromadzona społeczność 
Zwierzyńca. Warto przypomnieć, że w Powstaniu 
Styczniowym na terenie całego Królestwa Polskiego 
i Litwy udział wzięło około 150 – 200 tys. ludzi, 
w tym z bronią w ręku 20 – 30 tys. Wojska rosyjskie 
liczyły od 170 – 190 tys. Stoczono ogółem 1229 
bitew i potyczek z których 224 rozegrały się na 
Lubelszczyźnie. Ogółem zginęło 25 tys. polaków, 
669 zostało rozstrzelanych lub powieszonych, 36 
tys. wywieziono na Sybir ok. 10 tys. wyemigrowało 
z Polski. Uroczystości rocznicowe związane z bitwą 
pod Panasówką obchodzone są od 1993 r. Na 
pamiątkę udziału w bitwie, ku czci poległym: 
mjr Edwardowi Nary oraz jego żołnierzy zgodnie 

Nr 1 Aleksandrów - Spotkanie poświęcone możliwościom 
pozyskania środków w ramach funduszy strukturalnych.
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z tradycją węgierską obok pomnika powstańczego 
wybudowano „Kopijnik”, który upamiętnia 
groby węgierskich rycerzy. Po uroczystej Mszy 
Świętej odprawionej w Garnizonowym Kościele 
9 pp. Ś.Z.Ż.AK w Zwierzyńcu uczestnicy w szyku 
zwartym przeszli pod pomnik powstańczy, przy 
którym zgodnie z ceremoniałem wojskowym odbył 
się apel poległych. Jednym z mówców uroczystości 
był Starosta Biłgorajski.

„W historii Narodu Polskiego są zdarzenia, 
o których zapomnieć nie wolno, zdarzenia mające 
ogromny wpływ na naszą historię, na istnienie 
Państwa Polskiego. W polskiej rzeczywistości 
lat zaborów niemal każda miejscowość, każdy 
skrawek małej ojczyzny związany był z heroiczną 
walką o niepodległość. Stoczona 3 września 
1863 roku bitwa powstańcza oddziałów Marcina 
„Lelewela” Borelowskiego i Kajetana „Ćwieka” 
Cieszkowskiego z wojskami carskimi, tu pod 
Panasówką jednoznacznie świadczy o polskich 
dążeniach do wolności, do niepodległości. Dziękuję 
Burmistrzowi Zwierzyńca Panu Janowi Skibie za 
zaproszenie na dzisiejszą uroczystość patriotyczną, 
związaną z historią Ziemi Zwierzynieckiej i Ziemi 
Biłgorajskiej. 

Wzgórze „Polak” jest jednym z wielu przykładów 
wspólnej historii walk, wspólnego sąsiedztwa.
-  wyrażam hołd polskim powstańcom, którzy przez 

123 lata walczyli by wydobyć Polskę z niebytu.
-  wyrażam hołd majorowi Edwardowi Nyary, 

który z odległych Węgier ze swoimi rodakami 
czynnie wspierał polskie aspiracje wolnościowe,

-  wyrażam hołd tysiącom Polaków straconych na 
szubienicach, gnębionych w turnach, pędzonych 
na Sybir,

- wyrażam hołd setkom tysięcy polskiej młodzieży 
branej przemocą w rekruty,

-  wyrażam hołd skazanym na emigrację, 
wynarodowienie.
Nasza pamięć historyczna jest zbyt ważnym 

elementem polskiego bytu aby można ją było 
lekceważyć lub skazać na zapomnienie. Żaden 
naród, żadna społeczność nie może się oderwać 
od swojej przeszłości od swojej tradycji, od 
wydarzeń z wieków ubiegłych tych wielkich i tych 
małych, które w sumie określają kształt dzisiejszej 
świadomości historycznej”.

Nr 2 Senator  Irena Kurzępa, Wojewoda Lubelski  Andrzej Kurowski, 
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uroczystości na Wzgórzu „Polak”




