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W hołdzie Wielkiemu 

Janowi Pawłowi II

XXXII Sesja II Kadencji Rady Powiatu miała 
szczególnie uroczysty charakter, poświęcona była 
uczczeniu śmierci Papieża Polaka Jana Pawła II. 

Uroczysta sesja zorganizowana została wspólnie 
z Radą Miasta Biłgoraj w dniu 7 kwietnia w sali 
konferencyjnej Urzędu Miasta transmitowana 
była bezpośrednio przez Biłgorajską Telewizję 
Kablową. Sesję poprzedziła Msza Święta 
koncelebrowana przez ks. prof. Tadeusza Guza, 
ks. Kanonika Czesława Szurana, ks. dziekana 
Bogusława Wojtasiuka ks. dr Mazura w Kościele 
p.w. WNMP Homilię wygłosił Ks. prof. dr Tadeusz 
Guz przypominając wielki, autorytet świata i Jego 
Pontyfikat Polaka Papieża Jana Pawła II. W Mszy
Świętej obok radnych Rady Powiatu i Miasta 
uczestniczyły, poczty sztandarowe, dyrektorzy, 
kierownicy podległych jednostek wydziałów 
organizacyjnych oraz zaproszeni goście. W trakcie 
uroczystej sesji, która odbyła się bezpośrednio po 
Mszy Świętej radni poprzez aklamację przyjęli 
stanowisko rad samorządowych dotyczące Ojca 
Świętego Jana Pawła II w kontekście Wielkiego 

26 – letniego pontyfikatu przedstawione przez
v-ce Przewodniczącego Pana Mariana Kurzynę. 
Uczestniczący w uroczystej sesji mogli wpisać się 
do wyłożonej Księgi pamiątkowej upamiętniającej 
Ojca Świętego Jana Pawła II. 

Przesłanie 
Rady Powiatu w Biłgoraju 

i Rady Miasta Biłgoraj
Żegnamy dzisiaj na drogę wieczności 

Umiłowanego Ojca Świętego - syna polskiej ziemi, 
Jana Pawła II. Żegnamy największego w historii 
człowieka z rodu Polaków, a zarazem następcą 
Świętego Piotra Apostoła. Jan Paweł II przez 
ponad 26 lat był niezłomnym świadkiem Jezusa 
Chrystusa, niosącym dla całego świata nadzieję. 
Potrafił odkryć na nowo głębię i piękno wiary.
Odkrywał wielkość w każdym człowieku. Był 
wielkim atletą Pana Boga począwszy od pamiętnego 
wyboru na Stolicę Piotrową 16 października 1978 
roku, poprzez zamach na swoje życie 13 maja 1981 
roku, aż po heroiczną Drogę Krzyżową, jaką było 
Jego cierpienie w ostatnich latach i dniach Jego 
życia, tak bardzo upodobniając Go do męki Jezusa 
Chrystusa. Ojciec Święty zaufał bezgranicznie 
swoje życie Maryi Matce Bożej, co wyrażało się 

Kwiecień

Fot 18, 19  Msza św. w kościele WNMP w Biłgoraju

Fot 20, 21  XXXII Sesja Rady Powiatu - w hołdzie Janowi Pawłowi II
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w Jego zawołaniu TOTUS TUUS - „Cały Twój”. 
Wędrował wszystkimi drogami świata docierając 
do jego najdalszych zakątków, odbywając 104 
zagraniczne podróże i odwiedzając 132 kraje świata. 
Był pielgrzymem pokoju. Odbył 8 pielgrzymek 
do Swojej Ojczyzny stając się już na początku 
swojego pontyfikatu ojcem polskiej wolności. Nie
zapomnimy jego słów jakie wypowiedział do nas 
na Placu Zwycięstwa w Warszawie: „Niech zstąpi 
Duch Twój i odnowi oblicze Ziemi, tej Ziemi!”. To 
dzięki Niemu polski naród wydobył się z systemu 
duchowego zniewolenia, odnajdując w sobie 
moc i siłę, czego zewnętrznym obrazem była 
SOLIDARNOŚĆ. Śmierć Ojca Świętego wyzwoliła 
w świecie wielką głębię miłości. I choć nas tu 
zgromadzonych ogarnia uczucie żalu po stracie 
Ojca, który był naszym duchowym przewodnikiem 
i nauczycielem, jesteśmy przekonani, że Ojciec 
Święty dołączył do grona zbawionych. Wyrażamy 
wielką wdzięczność, że Jego pontyfikat wywarł tak
znaczący wpływ na współczesny świat i na każdego 
z nas! Pragniemy podziękować Ojcu Świętemu 
za utworzenie w roku 1992 Diecezji Zamojsko 
– Lubaczowskiej, dzięki czemu mamy poczucie 
zakorzenienia we wspólnocie wiary i historii 
naszego regionu. Dziękujemy za historyczny pobyt 
Jana Pawła II w stolicy naszej diecezji w Zamościu 
w 1999 roku i za krzepiące słowa, które wówczas 
usłyszeliśmy o pięknie krajobrazu naszej małej 
ojczyzny jako dziele Stwórcy: „Tutaj z wyjątkową 
mocą zdaje się przemawiać błękit nieba, zieleń 
lasów i pól, srebro jezior i rzek. Tutaj śpiew 
ptaków brzmi szczególnie znajomo, po polsku”. 
Podczas homilii Ojciec Święty podkreślił znaczenie 
rolnictwa dla bytu narodowego i państwowego 
oraz potrzebę solidarności wszystkich grup 
społecznych z mieszkańcami wsi. Wspomniał też 
o współtwórcy Akademii Zamojskiej Szymonie 
Szymonowicu, związanym blisko z Czernięcinem 
a także działalność Towarzystwa Rolniczego 
założonego w Hrubieszowie. Wreszcie przywołał 
postać biskupa lubelskiego a później Prymasa 
Polski Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego. 
Żywo staje nam w pamięci sceneria tego upalnego 
sobotniego popołudnia 12 czerwca i przesłanie 
papieskiej wizyty w Zamościu: „Mocni nadzieją”. 
Jesteśmy dumni,  że mogliśmy podczas 
tego spotkania przekazać od Rady Powiatu 
I kadencji dar mieszkańców Ziemi Biłgorajskiej: 
rzeźbę Chrystusa Frasobliwego dłuta naszego 
biłgorajskiego rzeźbiarza Pana Ryszarda Sobaszka. 
Dziękujemy za błogosławionego księdza Zygmunta 
Pisarskiego, który pracował w parafii Świętego
Michała Archanioła w Soli, parafii św. Jozafata
i parafii św. Jana Chrzciciela w Trzęsinach i oddał
swoje życie jako męczennik za wiarę. Pragniemy 
też podziękować Ojcu Świętemu za dar relikwii 
świętego Stanisława Biskupa, które jeszcze jako 
biskup krakowski, Karol Wojtyła przekazał parafii
św. Stanisława w Górecku Kościelnym. W naszej 

pamięci zachowamy też wspólne pielgrzymowanie 
w gronie radnych miasta i powiatu na spotkanie 
z Ojcem Świętym do Starego Sącza, Krosna, 
Krakowa, na Ukrainę, do Lwowa ido wiecznego 
miasta Rzymu. Jan Paweł n opuścił Piotrowy 
Tron w okresie Wielkiej nocy , kiedy rozbrzmiewa 
radosny śpiew Alleluja, głoszący zwycięstwo życia 
nad śmiercią. Będąc już na łożu śmierci zostawił 
nam list o Bożym Miłosierdziu, będący dla nas 
wszystkich fundamentem nadziei na życie po życiu. 
Boże Miłosierdzie było metodą dzięki której Jan 
Paweł II wyzwala) świat z cierpienia, nienawiści, 
chęci odwetu, wojny, śmierci nienarodzonych 
i osób w podeszłym wieku, w wyniku aborcji 
i eutanazji. Skierował też ostatnie słowa do 
młodych, których kochał najbardziej: „Szukałem 
was a wy przyszliście do mnie. Dziękuję”. 

Pozostawia nam Ojciec Święty cały dorobek 
swojego pontyfikatu, swoje nauczanie, które
zasiewał obficie na glebie naszych sumień,
serc i umysłów. Nie zawsze ten zasiew padał 
na podatny grunt. Nie zawsze wprowadzaliśmy 
nauczanie Ojca Świętego do praktyki swojego 
życia. Jako wybrani przedstawiciele społeczeństwa 
Ziemi Biłgorajskiej możemy zadać sobie dzisiaj 
pytanie: Czy zawsze nasza samorządowa praca 
była służbą na rzecz naszej lokalnej społeczności? 
Czy w podejmowanych uchwałach, decyzjach 
i wzajemnych relacjach kierowaliśmy się językiem 
miłości i dialogu? Jakże niekiedy małostkowe 
wobec nauczania Ojca Świętego i tajemnicy Jego 
śmierci stają się nasze sprawy i polemiki. Jan 
Paweł II uczył nas jak zło dobrem zwyciężać i jaką 
miarą mierzyć człowieka — miarą serca. A kierując 
się słowami religijnej piosenki prosimy: „O Boże, 
o Boże, Panie mój Nie pamiętaj, że czasem było 
źle, Wiesz dobrze że zawsze jestem Twój i że tylko 
Twój ą drogą kroczyć chcę”. Pragniemy krocząc 
drogą nauczania Ojca Świętego przynosić swoją 
postawą i czynem plon stokrotny ku pomyślności 
wszystkich mieszkańców Biłgoraja i całej Ziemi 
Biłgorajskiej. Nie możemy zmarnować tych 
wartości, które zostawił nam Ojciec Święty. Na 
naszych samorządowych drogach dzielmy się 
miłością ze wszystkimi bliźnimi, jak uczył nas przez 
ponad ćwierć wieku zmarły papież. Umiłowany 
Ojcze Święty byłeś dla nas darem na trudne czasy. 
Prosimy Cię w imieniu Rady Miasta Biłgoraj 
i Rady Powiatu Biłgorajskiego, abyś z niebieskich 
szczytów, sprzed Tronu Trójcy Świętej orędował 
za wszystkimi mieszkańcami Ziemi Biłgorajskiej. 
Pozostaniemy wierni Twojemu Dziedzictwu! Do 
zobaczenia w Wieczności.

Przewodniczący Rady Powiatu w Biłgoraju
mgr Franciszek Piętak

Przewodniczący Rady Miasta Biłgoraj
mgr Zbigniew Kita
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Powiat w „Żałobie”
W sobotę 2 kwietnia o godz. 21:37 odszedł do 

wieczności Wielki Papież nasz Najwybitniejszy rodak 
Ojciec Święty, największy twórca współczesności. 
Dziś nasze serca przepełnione są głębokim bólem 
i żalem po stracie kogoś najbliższego, kogoś kto był 
źródłem naszej wspólnej nadziei.

Jan Paweł II Wielki Apostoł pojednania, pomógł 
zwykłym ludziom odzyskać godność, upomniał się 
o zapomniane narody i ludy. Polska i Polacy mają 
szczególny dług wobec Jego Świątobliwości. Nie 
byłoby polskiej wolności bez Papieża Polaka, to 
Nasz Wielki Patriota. Niestety śmierć bezpowrotnie 
zabrała największy autorytet moralny, pozostała 
pamięć i duma w naszych sercach z faktu, że to na 
polskiej ziemi zrodził się jeden z najwspanialszych 
ludzi nowożytnej historii. 

Mieszkańcy Ziemi Biłgorajskiej w dniach żałoby 
w sposób szczególny oddawali hołd Wielkiemu 
Polakowi. Gromadzili się na wspólnych czuwaniach 
w kościołach. Z inicjatywy Starostwa Biłgorajskiego 
organizowane były marsze jedności, wielkie 
zbiorowe Msze Święte by wspólnie przebywać, 
modlić się i łączyć duchowo z Ojcem Świętym. Wielu 
Biłgorajan reprezentowało nasza małą ojczyznę 
uczestnicząc w uroczystościach pogrzebowych 
w Watykanie. W czasie bezpośredniej transmisji 
uroczystości, ulice naszych miast zupełnie 
opustoszały.

Środki unijne kiedy i ile?
Zarząd Powiatu w porozumieniu z Zarządem 

Dróg Powiatowych wystąpił z kilkoma wnioskami 
o dotację z funduszy unijnych. Złożono wnioski 
na budowę, remonty i modernizację dróg oraz 
wyposażenie szpitala na łączną kwotę 7,9 mln. 
złotych.
Do inwestycji wieloletnich należą:
· budowa drogi powiatowej Nr 2936 na odcinku 

Wólka Biska-Bidaczów Stary,
· budowa drogi powiatowej Nr 48532 (2945L) 

w miejscowości Aleksandrów,
· przebudowa drogi powiatowej Nr 2954L na 

odcinku Obsza-Zamch.
Inwestycje jednoroczne:
· budowa ronda na skrzyżowaniu Al. Jana 

Pawła II, ul. Sikorskiego i ul. Włosiankarskiej 
w Biłgoraju,

· odbudowa drogi powiatowej Nr 1923L Biłgoraj 
– Smólsko Duże,

· odbudowa drogi powiatowej Nr 1935L Gózd 
Lipiński-Potok Górny.
Roboty powyższe będą realizowane po 

pozytywnym rozpatrzeniu wniosków przez Urząd 
Marszałkowski. Obecnie trwają długie procedury 
rozpatrywania i oceniania wniosków przez Urząd 
Marszałkowski i Ministerstwo. Ciągle następują 
zmiany co do wielkości środków i kryteriów ocen. 

Fot 22, 23, 24, 25 Dni żałoby poświęcone Janowi Pawłowi II



49KURIER

Mówi się o 10 % wielkości środków do złożonych 
wniosków. Wszystko to powoduje, że tegoroczne 
zadania finansowane ze ZPORR (środkami
unijnymi) są bardzo zagrożone i uzależnione od 
tych funduszy. Zarząd Powiatu składając wnioski 
musiał ponieść koszty dokumentacji projektowo-
technicznych, studiów wykonywalności i innych 
potrzebnych załączników. Dzięki staraniom 
samorządów w 2003 roku przekazano z Sapardu na 
drogi kwotę ok. 351 tys. zł, w roku 2004 ok. 1,031 
mln. złotych. Były to pierwsze środki z funduszy 
przedakcesyjnych w powiecie. W bieżącym roku 
pozyskanie środków unijnych jest niepewne, 
ponieważ nie ma ich tyle, na ile złożono wnioski. 
Pewna jest jedynie wielkość składki ostatnio 
podniesionej przez Brukselę i odprowadzanej 
comiesięcznie przez Polskę do Unii.

Roztoczańskie dęby w Ogrodach 
Watykanu

W dniach 11-16 kwietnia Stanisław Schodziński 
Członek Prezydium Kapituły „Dziedzictwo Narodu 
Święta Sprawa” wraz z delegacją Diecezji Zamojsko 
– Lubaczowskiej przebywał w Rzymie. Razem 
z księdzem doktorem Wiesławem Oleszkiem, 
Marianem Sadłosem. Od Ogrodów Watykańskich 
rozpoczęli akcję posadzenia tysiąca roztoczańskich 

dębów dla uczczenia Wielkiego Pontyfikatu Ojca
Świętego Jana Pawła II. Poświęcone symbolicznie 
drzewka, po powrocie do kraju oczekiwać będą 
na przedstawicieli poszczególnych parafii, Diecezji
Zamojsko – Lubaczowskiej, władz lokalnych i szkół. 
30 kwietnia przyjechali do Katedry Zamojskiej 
by wziąć udział we Mszy Świętej  celebrowanej 
przez J. E. Ks. Bp. Jana Śrutwę w intencji Ojca 
Świętego. Po Mszy Świętej dęby ustawione 
wokół Katedry zostały uroczyście przekazane 
wszystkim parafiom. W 85 rocznicę urodzin Jana
Pawła II, 18 maja 2005 roku, w dzień urodzin 
Papieża, w sposób uroczysty z udziałem członków 
„Kapituły” danego regionu a także burmistrzów, 
wójtów, przewodniczących rad, młodzieży szkolnej, 
OSP, wiernych dęby zostały posadzone. Całością 
przedsięwzięcia koordynowali proboszczowie 
parafii. Pod każdym dębem umieszczony zostanie
stosowny „Akt”, upamiętniający to wydarzenie. 
Ludzka pamięć jest ulotna, książki pokrywa kurz, 
postępująca globalizacja zaciera i zmienia historię, 
drzewa żywe pomniki przez wieki nieść będą wieść 
o wielkim Synu Narodu Polskiego. W każdej parafii
posadzimy 3 dęby pomniki: pierwszy poświęcony 
Janowi Pawłowi II, drugi dąb – Ks. Kardynałowi 
Stefanowi Wyszyńskiemu i trzeci dąb osobie lub 
wydarzeniu istotnym dla danej parafii i gminy.

Fot 26  Delegacja Diecezji Zamojsko - Lubaczowskiej w Ogrodach Watykańskich wśród zebranych m. in. : autor programu 
Marian Sadłos, Ks. dr Wiesław Oleszek, Sekretarz  Powiatu Zamojskiego Jerzy Zawadzki, Starosta Biłgorajski Stanisław Schodziński, 
Przewodniczący Rady Powiatu Zamojskiego Kazimierz Mielnicki, Starosta Lubaczowski Józef Michalik.
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Pielgrzymi z Kardynałem Zenonem Grocholewskim

Pielgrzymi na Placu Św. Piotra z przywiezionymi z Polski 
dębami.

Sadzenie dębu w Ogrodach Watykańskich. Od lewej Ks. prałat Mieczysław 
Mokrzycki, autor programu Marian Sadłos, Radny Pow. Zamojskiego 
Krzysztof Kostrubiec, Starosta Biłgorajski Stanisław Schodziński, 
Przewodniczący Rady Pow. Zamojskiego Kazimierz Mielnicki.

Ogrody Watykańskie. W środku Ks. prałat Mieczysław 
Mokrzycki, drugi z prawej dyr Ogrodów Watykańskich 
Cortellecca.

 Ks. prałat Mieczysław Mokrzycki, osobisty sekretarz Jana 
Pawła II podpisuje akt erekcyjny posadzenia dębu im. Jan 
Paweł II w Ogrodach Watykańskich.
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Przeżyła narodziny i upadek faszyzmu 
i komunizmu

Dziś stuletnia pani Aniela Larwińska z Woli 
Obszańskiej jest jedną z najstarszych mieszkanek 
Powiatu Biłgorajskiego. Urodziła się jako poddana 
Mikołaja II Cara Rosji, w dniu 23 kwietnia 1905 
roku w Bukowinie, na styku granic zaboru 
rosyjskiego i austriackiego. Jak dziś wspomina 
ich pole sąsiadowało z granicą. Była najstarszą 
spośród pięciorga rodzeństwa. Zażyła staruszka 
z dużą swobodą wspomina minione stulecie 
i tułacze rodzinne dzieje. Mając 10 lat razem 
z rodziną zostaje wywieziona w głąb Rosji do 
Kazańskiej Guberni. Tam też przeżywa Rewolucję 
Październikową i „Wojnę Bolszewicką”. W 1922 

roku po siedmiu latach wygnania siedemnastoletnia 
wówczas Aniela Bodek wraz z rodziną wraca do 
Polski. Dwa tysiące kilometrów pokonują konno 
zakupioną furmanką, niestety nie wszyscy 
przeżywają trudy podróży. Już w Polsce największą 
radością Pani Anieli był wszędzie słyszalny rodzimy 
język polski. W życiu solenizantki następuje 
względna stabilizacja, odbudowa gospodarstwa, 
założenie rodziny. Życie Pani Anieli potwierdza 
jak bardzo kręte są drogi polskiej historii. Pod 
koniec czerwca 1943 roku rodzina Larwińskich 
mieszkająca w Woli Obszańskiej zostaje ponownie 
wysiedlona tym razem przez innego okupanta 
przez Niemców. Tułacza droga do niemieckiego 
„bauera” pod Frankfurtem wiodła przez Obóz 
Przejściowy w Zwierzyńcu przez Lubaczów, Bełżec, 
Majdanek. Pani Aniela wraz z trzema córkami 
przebywa na robotach przymusowych do 1945 roku, 
do czasu kiedy zostają wyzwolone przez wojska 
amerykańskie. Natychmiast powracają do rodzinnej 
Woli Obszańskiej gdzie do dzisiaj 100 letnia Aniela 
Larwińska mieszka z jedną z córek Katarzyną 
Szwed. Jubilatka doczekała się 9-ciu wnuków, 11-
stu prawnuków i 4-ech praprawnuków. 

Z okazji tak rzadkiej rocznicy Starosta 
Biłgorajski Stanisław Schodziński złożył jubilatce 
życzenia kolejnych stu lat w dobrym zdrowiu 

i otoczeniu rodziny. Z wielkim zainteresowaniem 
słuchał też długich opowieści jubilatki o polskich 
drogach do wolności.

Absolutorium dla Zarządu Powiatu
Rada Powiatu Biłgorajskiego XXXIII Sesję 

odbyła 28 kwietnia 2005 roku w Sali konferencyjnej 
Urzędu Miasta w Biłgoraju. Podjęcie uchwały 
sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu 
Powiatu poprzedziła debata radnych oceniająca 
pracę zarządu za rok budżetowy 2004. 

Po pozytywnym zaopiniowaniu wniosku Komisji 
Budżetowej przez Regionalną Izbę Obrachunkową 
dotyczącego realizacji budżetu za rok 2004 rada 
Powiatu II Kadencji udzieliła absolutorium 
Zarządowi Powiatu w stosunku głosów 18 za 4 
przeciw bez głosów wstrzymujących. Mimo 
„absolutoryjnego” charakteru sesji gro czasu 
procedowania poświęcono aktualnej sytuacji 
SP ZOZ w Biłgoraju. Zapisy w porządku obrad 
kolejnych punktów tej sprawie brzmiały:
7. Informacja o realizacji rozbudowy Szpitala 

Powiatowego w Biłgoraju.
8. Informacja Zarządu Powiatu o gospodarce 

mieniem będącym w zasobach    ochrony zdrowia 
z uwzględnieniem nowobudowanego szpitala.

9. Podjęcie uchwały w sprawie konsultacji 
programów zdrowotnych oraz ustalenia potrzeb 
zdrowotnych mieszkańców województwa 
lubelskiego w latach 2005 – 2009.

10. Informacja o aktualnej sytuacji finansowej SP
ZOZ.

11. Informacja Zarządu Powiatu o możliwości 
pozyskania środków z budżetu państwa 
na SP ZOZ w Biłgoraju zgodnie z ustawą 
o restrukturyzacji przyjętą przez Sejm RP.
Miłym akcentem sesji było uroczyste wręczenie 

wyróżnień bene meritus (dobrze zasłużony) 
ośmiu działaczom z terenu powiatu w plebiscycie 
organizowanym przez Stowarzyszenie Bezpieczny 
Powiat. W imieniu Kapituły wręczając wyróżnienia 
Prezes Stowarzyszenia Pan Mirosław Pawłowski 
powiedział „uhonorowaliśmy ludzi którym na 
sercu leży troska o bezpieczeństwo naszego powiatu, 
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będziemy jako stowarzyszenie dążyć do tego aby 
plebiscyt wpisał się na stałe w kalendarz imprez 
o zasięgu powiatu”
Wyróżnienia otrzymali: Tadeusz Adamek, Mariusz 
Błaszczyk, Ewa Byra, Krystyna Dziduch, Edward 
Kurzyna, Jan Kowalski, Tadeusz Pikuta, Mirosław 
Zynicha

„Młodzież Innowacyjna 
i Przedsiębiorcza 2005” 

Pod tym hasłem zorganizowano XXXVIII 
Edycję Turniejów Młodych Mistrzów Techniki. 
Po raz czwarty gospodarzem turnieju był Zespół 
Szkół Leśnych w Biłgoraju, który w turnieju 
uczestniczy od 16 lat. Turniej jest doskonałą okazją 
do prezentacji wspólnych osiągnięć nauczycieli 
i uczniów. Uczniowie prezentują swoje prace, które 
jednocześnie są pracami dyplomowymi w tym 
roku już po raz ostatni są one prezentowane 
w tej formie. Organizatorzy mają jednak nadzieję, 
że ta zmiana formy edukacyjnej nie zaszkodzi 
w kontynuacji turnieju. 29 kwietnia podczas 
XXXVIII edycji turnieju komisja oceniała prace 
w kilku kategoriach. Pomysły twórców były bardzo 
urozmaicone, można było znaleźć między innymi 
mała elektrownię, kolekcję odzieży ekologicznej, 
pojazdy trójkołowe i zaawansowany technologicznie 

monitoring zużycia energii. 
Każda z prac miała swoją prezentację autorzy 

przedstawiali swoje dzieła i przekonywali, że ich 
pomysł jest najciekawszy. Być może niektóre z nich 
zostaną zauważone przez rodzimych producentów.

Inicjatywa Starostwa Biłgorajskiego 
powstanie POIT

Ważne zadanie w zakresie informacji 
turystycznej powinien spełniać powołany od maja 
2005 Powiatowy Ośrodek Informacji Turystycznej /
POIT/, dla którego jednym z zadań jest promowanie 
walorów turystycznych, bazy noclegowej w tym 
agroturystycznej, oraz atrakcji turystycznych 
i krajoznawczych Powiatu Biłgorajskiego. 
Powiatowy Ośrodek Informacji Turystycznej 
w Biłgoraju wypełnia lukę informacyjną, jaka 
powstała w strukturze powiatu po reformie 
administracji. Rozwiązanie przyjęte przez powiat 
nie ma odpowiednika w skali kraju. Informacja 
turystyczna w innych powiatach realizowana jest 
w oparciu o muzea lub organizacje turystyczne. 
POIT współpracuje i wymienia informacje z innymi 
ośrodkami promocji, na terenie całego województwa 
lubelskiego, w ten sposób adresy gospodarstw 
agroturystycznych także powiatu biłgorajskiego 
można uzyskać  w punktach informacj i 
turystycznej na terenie całego województwa. 
Ośrodek jest skomputeryzowany. Dobrze było by, 
gdyby gminy powiatu biłgorajskiego wykorzystały 
POIT do promocji swojego terenu, udostępniając 
materiały reklamowe i przekazując informacje 
o wydarzeniach kulturalnych, sportowych 
i turystycznych mających miejsce na terenie gmin. 
Istotnym elementem promocji bazy noclegowej 
i agroturystyki są wydawane przez Starostwo 
Powiatowe w Biłgoraju, materiały promocyjne: 
wydawnictwa, foldery, albumy, mapy, w których 
zamieszczana jest informacja o bazie noclegowej.

Pierwsze środki w powiecie 
z funduszy powodziowych na 
ratowanie dróg

Zarząd Powiatu pozyskał 80 tys. zł. z funduszu 
powodziowego budżetu państwa na modernizację 
drogi powiatowej w miejscowości Jędrzejówka 
(droga nr 2904 Albinów-Jędzrejówka), na odcinku 
długości ok. 350 mb. Pozostałe środki w kwocie 
80 tys. zł. zabezpieczono  środków starostwa (40 
tys.) oraz gminy Goraj (40tys.). W ubiegłym roku 
pozyskano z funduszu powodziowego 100 tys. zł. 
na remont drogi Gródki – Zaporze Czernięcin. 
Były to pierwsze środki w powiecie z funduszy 
powodziowych wydatkowane na poprawę stanu 
dróg.

Fot 30 „Pojazd terenowy”
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