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„Znaki nadziei”

To tytuł wystawy której wernisaż odbył się 
1 lutego 2005 roku w galerii MDK w Biłgoraju. 
Organizatorem wystawy była Caritas Diecezji 
Zamojsko – Lubaczowskiej, parafia Św. Jerzego
oraz Młodzieżowy Dom Kultury. W Polsce 
Caritas zorganizowana jest na zasadzie w pełni 
autonomicznych organizacji diecezjalnych, w swoich 
stałych programach niesie pomoc osobom chorym, 
bezdomnym, bezrobotnym, samotnym matkom, 
dzieciom i osobom niepełnosprawnym. Ponadto 
organizuje pomoc humanitarną dla najuboższych 
rejonów świata dotkniętych wojnami czy 
kataklizmami. Prezentowana wystawa pt. „Znaki 
nadziei” jest wynikiem działań wspierających 
dzieci w Afganistanie, Iraku oraz Demokratycznej 
Republice Konga. Wystawę tworzą zdjęcia z akcji 
pomocowych autorstwa Anny Teresy Pietraszak 
oraz Piotra Wilczkowskiego.

Wystawę otwierali:
-  ks. Kanonik Andrzej Puzon – dyrektor Caritas 

Polska Diecezji Zamojsko – Lubaczowskiej
-  ks. Czesław Szuran – proboszcz parafii Św.

Jerzego w Biłgoraju

-  Stanisław Schodziński – Starosta Biłgorajski

XXX Sesja II Kadencji Rady Powiatu 
w Biłgoraju

W Auli Kolegium UMCS w Biłgoraju przy ul. 
„Wira” Bartoszewskiego 10 dnia 3 lutego 2005 
roku odbyła się XXX Sesja II Kadencji Rady 
Powiatu w Biłgoraju. Gościem specjalnym Sesji 
był Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Pan 
Ryszard Stanibuła, który w trakcie swojego 
wystąpienia w związku dramatyczną sytuacją 
Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki 
Zdrowotnej przedstawił list kierowany na ręce 
Prezesa Rady Ministrów Pana Marka Belki. 
Między innymi powiedział: „Szanowny Panie 
Premierze, w województwie lubelskim od kilku 
lat otrzymujemy środki finansowe w wymiarze
historycznym. Dysproporcja w poziomie 
finansowania na jednego mieszkańca jest niższa
o 64,70 zł o średniej krajowej. Natomiast ostatnia 
decyzje o przyznanych środkach z Narodowego 
Funduszu Zdrowia dla oddziału wojewódzkiego 
są daleko niewystarczające i krzywdzące nasze 
województwo”

Luty

Nr 3  Dyrektor Caritas ks. Kanonik Andrzej Puzon, Starosta Biłgorajski Stanisław Schodziński podczas wystawy „Znaki Nadziei”
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Sesję zdominowała jednak problematyka 
finansowa. Dyskusja koncentrowała się wokół
przedstawionego projektu uchwały w sprawie 
uchwalenia budżetu na rok 2005. W efekcie 
procedowania uchwałę budżetową przyjęto 
stosunkiem głosów 19:4. Oprócz stałych punktów 
programu podjęto także uchwały zatwierdzające 
plany pracy poszczególnych stałych komisji Rady 
Powiatu a także przyjęto uchwałę o przyjęciu planu 
pracy Rady Powiatu w roku 2005. 
Luty
1. Informacja z działalności Powiatowego 

Rzecznika Konsumentów w 2004 r.
2. Przyjęcie planów pracy stałych komisji Rady 

Powiatu na 2005 r.
3. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia pracy 

Rady Powiatu na 2005 r.
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu 

powiatu na 2005 r.
Marzec
1. Informacja o funkcjonowaniu Muzeum Ziemi 

Biłgorajskiej.
2. Informacja o sytuacji w oświacie i założeniach 

programowych na rok szk. 2005/2006.
3. Funkcjonowanie DPS w Teodorówce i DPS 

d/Kombatantów w Biłgoraju.
4. Informacja o sytuacji w biłgorajskiej służbie 

zdrowia
Kwiecień
1. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania 

budżetu za 2004 r.

2. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia 
absolutorium dla Zarządu Powiatu.

3. Zatwierdzenie projektu planu PFGZGiK na rok 
2005 oraz sprawozdania z wykonania zadań 
i gospodarowania Funduszem za 2004 r. 

4. Informacja o mieniu powiatu.
Maj
1. Sprawozdanie z działalności Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie.
2. I n f o r m a c j a  r o c z n a  z  d z i a ł a l n o ś c i 

Powiatowego Zespołu ds. orzekania o stopniu 
niepełnosprawności.

3. Sprawozdanie z realizacji zadań PFRON w 2004 
r.

Czerwiec
1. Informacja  Komendanta Powiatowego 

PSP o stanie bezpieczeństwa, ochrony 
przeciwpożarowej oraz o zagrożeniach 
pożarowych powiatu.

2. Sprawozdanie Komendanta Policji z rocznej 
działalności oraz informacja o stanie porządku 
i bezpieczeństwa publicznego na terenie 
powiatu.

Sierpień
1. Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 

I półrocze 2005 roku.
2. Kierunki rozwoju turystyki w powiecie 

biłgorajskim.
Wrzesień
1. Informacja o sytuacji na biłgorajskim rynku 

pracy.

Nr 4        XXX Sesja Rady Powiatu
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2. Sprawozdanie Powiatowego Inspektoratu 
Nadzoru Budowlanego za 2004 r.

Październik
1. Informacja Zarządu Dróg Powiatowych na 

temat przebiegu remontów dróg powiatowych 
oraz aktualnego ich stanu.

2. Aktualny stan SP ZOZ w Biłgoraju.
Listopad
1. Informacja o funkcjonowaniu Powiatowego 

Funduszu Ochrony Środowiska.
Grudzień
1. Uchwalenie budżetu powiatu na 2006 rok.

„Wiejskie Teatry”
Po raz 30 do Tarnogrodu stolicy wiejskiego 

teatru przyjechal i  artyści  amatorzy na 
Międzywojewódzki Sejmik Wiejskich Zespołów 
Teatralnych. Przez trzy dni (od 4 do 6 lutego) na 
tarnogrodzkiej scenie swój dorobek artystyczny 
prezentowało dwadzieścia teatrów z województw: 
podkarpackiego, mazowieckiego i lubelskiego. 
Zaprezentowały one różnorodne spektakle, które 
zostały wnikliwie i szczegółowo omówione podczas 
wspólnych dyskusji i warsztatów prowadzonych 
przez członków rady artystycznej z zespołami. 
Publiczność mogła zobaczyć np. zwyczaje i obrzędy 
związane z ożenkiem, kolędowaniem oraz wyrobem 
koszałek. 

XXX Sejmik jak przystało na jubilata miał 
wyjątkowo uroczysty charakter. burmistrz 
Tarnogrodu Michał Dec witając znamienitych 
gości prof. Stanisława Kowalczyka, v-ce Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Krzysztofa Marszałka 
dyrektora Departamentu Współpracy Samorządu 
i Upowszechniania Kultury,  v-ce wojewodę 
Barbarę Sikorę, Starostę Biłgorajskiego Stanisława 
Schodzińskiego, przypomniał historię sejmików ich 
rolę i znaczenie dla kultury, stwierdzając - „godna 
najwyższego uznania jest działalność zespołów 
teatralnych, w których swoje zainteresowania 
i artystyczne zamiłowania realizuje tysiąc 
mieszkańców polskiej wsi, kultywując rodzinne 
tradycje wzbogacając je swoim talentem i pracą, 
tym samym przekazują  następnym pokoleniom 
zwyczaje i obrzędy”. Należy przyznać, że 
Tarnogrodzki Ośrodek Kultury bardzo dobrze 
przygotował jubileuszowy XXX Sejmik stwarzając 
warunki do wymiany doświadczeń, doskonalenia 
warsztatu poszukiwań repertuarowych oraz form 
ich artystycznego przekazu. Organizowane od lat 
warsztaty dla instruktorów przyczyniają się do 
podnoszenia poziomu prezentacji.

Nr 5        „Jaśkowe Wesele” Zespół Teatralny z Wielopola Skrzyńskiego woj. podkarpackie
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„1000 Dębów” 
Synowi Narodu Polskiego Ojcu Świętemu 

Janowi Pawłowi II  w podzięce za Wielki 
Pontyfikat w XXVII rocznicę wyboru na
Stolicę Apostolską.

W poniedziałek 7 lutego 2005 roku w Starostwie 
Powiatowym w Biłgoraju odbyło się robocze 
spotkanie 20 osobowej kapituły z Ks. Prałatem 
Romanem Marszalcem w roli Prezydenta 
Kapituły i Panami Starostami Diecezji Zamojsko 
– Lubaczowskiej w charakterze jej członków. 
Było to już drugie spotkanie w sprawie sadzenia 
dębów. W każdej parafii naszej diecezji na wiosnę
zostaną posadzone trzy dęby każdy z nich będzie 
symbolizował wydarzenie lub osobistość.
Pierwszy im. Jana Pawła II – aby w sposób 
szczególny i nietuzinkowy upamiętnić Wielki 
Pontyfikat Ojca Świętego.
Drugi im. Stefana Wyszyńskiego Prymasa 
Tysiąclecia.
Trzeci to ukłon w stronę osoby historycznie 
zasłużonej dla danej miejscowości.

1000 dębów ofiarował na ten cel nadleśniczy
Nadleśnictwa Tomaszów Lubelski Pan Andrzej 
Kulas. Zdecydowano, że 30 kwietnia na Rynku 
Wielkim w Zamościu dęby zostaną uroczyście 
poświęcone, przekazane wszystkim parafiom.
Postanowiono także, że reprezentanci kapituły 
pojadą do Watykanu by symbolicznie poświęcić 
drzewka, zasadzić jedno drzewko w Ogrodach 
Watykańskich, poświęcone Pontyfikatowi Jana
Pawła II-go.

63 rocznica powstania Armii Krajowej
Mijają 63 lata od czasu gdy Wódz Naczelny gen. 

Władysław Sikorski rozkazem z dnia 14.02.1942 r. 
przeformowuje Związek Walki Zbrojnej w Armię 
Krajową, największą ochotniczą podziemną 
armię okupowanej Europy. W latach 1939 - 1944 
szczególnie na naszym terenie AK stanowiła jedyną 
realną siłę moralną i wojskową. Dywersje linii 
frontu, potyczki, bitwy z regularnymi jednostkami 
okupanta, odbijanie więźniów, obrona 
ludności cywilnej, to główne formy 
walk i  z  n iemieckim okupantem. 
Wczorajsi żołnierze dzisiejsi kombatanci 
Światowego Związku Żołnierzy Armii 
Krajowej z goryczą odnoszą się do lat 
okupacji sowieckiej, w trakcie której 
tysiące Akowców zesłano na Sybir 
pozostali przy życiu skazano na więzienie, 
pogardę i zapomnienie. Dopiero w 1991 
r. tj. od czasu odzyskania przez Polskę 
niepodległości mógł stanąć w Biłgoraju 
pomnik poświęcony Armii Krajowej. 
W związku z tą zapomnianą rocznicą 
w Kościele WNMP odbyła się uroczysta 
Msza św. z udziałem żołnierzy AK, władz 
samorządowych powiatu, ze Starostą 
Stanisławem Schodzińskim na czele, który 

w swoim wystąpieniu powiedział:
„Nie wszyscy żołnierze AK mogli doczekać 

dzisiejszej uroczystości, dzisiejszej spóźnionej 
satysfakcji. Wielu akowcom, odmówiono prawa 
do własnego grobu, a przecież mogiły nie milczą 
one mówią do nas. Na szczęście po wielu latach 
oszczerstw, tajnych procesów skrytobójczych mordów 
wymazywania z kart historii etosu Armii Krajowej 
Polska spłaca honorowy dług. To moje pokolenie, 
pokolenie ludzi urodzonych po wojnie przejmuje na 
siebie odpowiedzialność za losy naszej Ojczyzny, jak 
mawiał wielki polski romantyk Adam Mickiewicz 
„Walka o wolność gdy się raz zaczyna z krwią ojca 
dziedzictwem spada na syna”.

Szanowni Żołnierze Armii Krajowej.
Apel jaki wygłosił w waszym imieniu Prezes 

porucznik Stanisław Mazur ps „Wrzos” kierowany 
także do władz samorządowych jest kolejnym 
potwierdzeniem narodowego rozumienia słowa 
Ojczyzna. Moje pokolenie dostrzega także możliwe 
zagrożenia dla suwerenności naszej Ojczyzny. 
Niestety problem ten nie staje się przedmiotem 
publicznej debaty. Dziś w swoim postępowaniu 
coraz bardziej mentalnie upodabniamy się do 
Niemców, Francuzów, Holendrów. Obecna nasza 
suwerenność i niepodległość jest dość iluzoryczna 
w kontekście proponowanej konstytucji UE, mamy 
być częścią państwa globalnego, pod przywództwem 
Niemiec, Francji z hasłami rewolucji. Przy pomocy 
polskojęzycznych mediów i środowisk lewicowo – 
liberalnych powstał front walki z tym co narodowe, 
polskie, tradycyjne, katolickie. Zaczynamy żyć 
w wirtualnym kraju, opartym na fikcji telewizyjnej.
Np. teraz magia to ulubiona zabawa polskich 
dzieci a Harry Potter to nowy Winnetou. „Magiczne 
myślenie” wkrada się do naszych szkół i domów. 
Magia króluje w kolorowych pismach kobiecych 
i telewizji. Zło wymieszano z dobrem. Tworzy się 
nowe, obce naszej wierze, pogańskie święta takie 
jak: „Hallowen”, „Święto indyka”, „Święto gryki”, 
„Święto piwa” a przecież cześć mamy oddawać 
Bogu Jedynemu. 

Współcześni pisarze i literaci w swojej 

Nr 6   Kościół p.w. WNMP - Poczty sztandarowe



39KURIER

twórczości odeszli od problematyki narodowej, 
rodziny i życia zbiorowego, koncentrują się na 
sprawach osobistych. Cechuje ich zagubienie, 
relatywizm moralny, bezradność, wynaturzenia. 
Zamiast literackiego patriotyzmu rozwija się 
egoistyczny indywidualizm i twórczość prywatno – 
towarzyska. Literatura współczesna utraciła wiele 
ze swoich dotychczasowych przesłań społecznych: 
nie przewodzi, nie naucza, nie mobilizuje, nie jest 
drogowskazem. W tzw. „salonie intelektualnym” 
wypracowano nowe  współczesne  zasady 
poprawności politycznej, jedynie słuszne wzorce 
zachowania, nowe normy etyczne i estetyczne. To 
nowe współczesne i skuteczne 
narzędzia zniewalania umysłów 
Polaków. Wmawia się nam, że 
białe jest czarne i odwrotnie. 
Temu wszystkiemu próbuje 
się  przeciwstawić  Kościół 
Katolicki, który był zawsze 
ostoją patriotyzmu, szlachetności 
i polskości. Kapłani w historii 
naszej Ojczyzny odgrywali 
i odgrywają bardzo ważną rolę. 
Ważną rolę odgrywają instytucje 
wyrosłe na gruncie nauki kościoła 
jak np.: Caritas, tygodnik 
„Niedziela”, „Nasz Dziennik”, 
„Radio Maryja”, „Telewizja 
Trwam”, diecezjalne rozgłośnie 
r a d i o w e ,  s t o w a r z y s z e n i a 
katolickie, „Legiony Maryjne”. 
Za to serdecznie Bóg zapłać. 
Dziękujemy Wam żołnierze Armii 
Krajowej, za świadectwo walki 
o polskość, o wolność, o wiarę, w bardzo trudnych 
czasach. Dziś wspólnie zadbajmy o to:  by nikt 
nigdy nie mylił kata z ofiarą, by nie utrwalano
w świadomości świata fałszerstw historii np. 
„o polskich obozach koncentracyjnych” i znaczeniu 
Armii Krajowej, by mimo najdłuższej okupacji 
hitlerowskiej na ziemiach polskich, największych 
proporcjonalnych stratach ludnościowych 
i materialnych, największym ruchu oporu, nie 
spotykanym w żadnych z okupowanych państw, nikt 
nie fałszował polskiego udziału w działaniach II 
Wojny Światowej. Los nałożył na Was jeszcze jeden 
obowiązek wobec Ojczyzny, obowiązek świadczenia 
prawd historycznych minionego okresu. 

Życzę dużo zdrowia byście, nadal mogli, być 
żywą historią, byście także w formie pisemnej 
mogli utrwalać i publikować wasze przeżycia, 
a tym samym wymazywać kolejne białe plamy 
naszych dziejów. Gratuluję dotychczasowych 
wydań książkowych i zachęcam do ich kolejnych 
publikacji. Dziękuje ks. Dziekanowi Kanonikowi 
Bogusławowi Wojtasiukowi za coroczną pamięć 
o Was i Waszej Rocznicy”.

I Ogólnopolski Turniej Halowy Piłki 
Nożnej Kapłanów Diecezjalnych 
w Biłgoraju

W hali sportowej Zespołu Szkół Budowlanych 
i Ogólnokształcących w Biłgoraju w dniach  18 - 19 
lutego z inicjatywy ks. Piotra Szeptucha Duszpasterza 
Sportowców Diecezji Zamojsko – Lubaczowskiej 
zorganizowano I Ogólnopolski Turniej Halowy 
Piłki Nożnej Kapłanów Diecezjalnych. Honorowy 
patronat nad Turniejem objął J. E. Ks. Bp. prof. 
dr hab. Jan Śrutwa oraz Starosta Biłgorajski mgr 
inż. Stanisław Schodziński. 

Do Biłgoraja zjechało ponad 50 księży z siedmiu 
diecezji z całej Polski. Po dwudniowych zmaganiach, 
najlepsza okazała się reprezentacja Diecezji 
Kieleckiej, która wygrała wszystkie spotkania. 
Drugie miejsce przypadło Diecezji Radomskiej, 
a na trzecim miejscu uplasowali się księża, 
reprezentujący Diecezję Tarnowską. Dalsze miejsca 
przypadły następującym diecezjom: Częstochowskiej, 
Lubelskiej, Zamojsko–Lubaczowskiej i Elbląskiej. 
Widownia biłgorajska została mile zaskoczona 
kondycją i profesjonalizmem gry księży, spośród 
których wielu z dużym powodzeniem mogłoby 
zasilić I ligowe drużyny zawodowe polskiej piłki 
nożnej. W skład drużyny Diecezji Zamojsko 
– Lubaczowskiej wchodzili: kapitan drużyny ks. 
Zbigniew Antosz – proboszcz z Miączyna oraz 
wikariusze: ks. Piotr Szeptuch – par. Grabowiec, ks. 
Bogdan Łoś – Rachanie, ks. Maciej Lewandowski 
– Szczebrzeszyn, ks. Tomasz Bazan – Hrubieszów, 
ks. Mieczysław Kaciuba – Uchanie, ks. Sławomir 
Kudyba – Lubaczów, ks. Władysław Łosiewicz – 
Lubycza Królewska, ks. Krzysztof Maj - Krasnobród, 
ks. Andrzej Michalski i ks. Marian Wyrwa – 
Biłgoraj, ks. Artur Sokół – Tomaszów Lubelski, 
ks. Tomasz Winogrodzki – Cieszanów, ks. Marian 
Zaburko – Łaszczów.

Nr 7   Drużyny turniejowe
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Policyjne samochody
W wyjątkowo zimnej aurze w czwartek 

23.02.2005 roku przed Komendą Powiatową 
Policji w Biłgoraju odbyła się nie codzienna 
uroczystość oficjalnego przekazania policji pięciu
osobowych samochodów policyjnych marki Opel. 
Z tej okazji do Biłgoraja przyjechali specjalni 
goście z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
z wiceministrem Andrzejem Brachmańskim i gen. 
Markiem Hebdą Komendantem Wojewódzkim na 
czele. Obecni byli także przedstawiciele pięciu 
samorządów, które współfinansowały zakupy
samochodów dla swoich gmin. Były to miasto 
Biłgoraj, Gminy: Aleksandrów, Biszcza, Łukowa 
oraz Obsza. Samorządy wyłożyły po 50 %, kolejne 
50 % wartości samochodów dodała Komenda 

Główna Policji. Całość zakupu wynosiła 250 tys. do 
wyposażenia samochodów Komendant Wojewódzki 
Policji dołożył pięć kamizelek kuloodpornych, 
kamuflażowych a także pięć pistoletów typu Walter
99. 

Ksiądz Bogdan Zagórski kapelan lubelskiej 
policji poświęcił przekazany sprzęt z życzeniami 
bezpiecznej jazdy i jak najrzadszym używaniem 
poza strzelnicą broni palnej. Kluczyki do nowych 
samochodów wręczali przedstawiciele samorządów 
z wiceministrem Spraw Wewnętrznych Andrzejem 
Brachmańskim, który wyrażając swoje zadowolenie 
z tak owocnej współpracy z Powiatem Biłgorajskim 
przypomniał, że bezpieczeństwo obywateli jest 
wspólną sprawą zarówno ministerstwa jak 
i samorządów terytorialnych.

Nr 8 Policjanci KPP w Biłgoraju obok nowych samochodów.    




