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Pierwsza w Europie
To już 214 lat mija od 1791 roku kiedy to 

z postępowej myli polskiej, w polskim Sejmie, 
głosami Posłów Sejmu Wielkiego narodziła się 
pierwsza w Europie ustawa zasadnicza znana 
pod nazwą Konstytucji 3 Maja. Rocznicy tej nie 
zapomniano również w Biłgoraju. Uroczystą 
Mszą Świętą w kościele p.w. WN Marii Panny 
w Biłgoraju rozpoczęto obchody narodowego 
święta. Z kolei uczestnicy uroczystości, mieszkańcy 
naszego miast, poczty sztandarowe, kombatanci, 
delegacje szkół, zakładów pracy partii politycznych, 
organizacji samorządowych i pozarządowych 
z towarzyszeniem orkiestry przeszli na Plac 
Wolności. Pod Pomnikiem  Jubileuszowym złożyli 
kwiaty i wiązanki czcząc tym samym prekursorów 
polskiej demokracji. W wystąpieniu oficjalnym głos
zabrał Starosta Biłgorajski Stanisław Schodziński.

„Vivat Król …., Vivat Maj…, Vivat Wszystkie 
Stany…

Z tym radosnym zawołaniem, nasi rodacy 
w 1791 roku witali pierwszą w Europie, Polską 
Ustawę zasadniczą uchwaloną przez Posłów Sejmu 
Wielkiego. Ustawa ta zwana Konstytucją 3-cio 
Majową była swoistym dekalogiem regulującym 
zarówno organizację władz państwowych jak 
i prawa oraz obowiązki obywateli. Wielki mąż stanu 
ówczesnej Polski Ksiądz Hugo Kołątaj tworząc tak 
zwaną „Kuźnicę” zgrupował pisarzy, poetów, posłów, 
szlachtę, mieszczaństwo dzięki, którym powstały 
liczne postępowe dzieła: „Prawo Polityczne Narodu 
Polskiego”, „Katechizm o tajemnicach rządu” 
a także wiele innych publikacji edukacyjnych, które 
miały bezpośredni wpływ na świadomość Polaków. 
Pierwszy raz od wieków słowa: Naród, Obywatel, 
Prawo nabrały nowego znaczenia. 
-  Zniesiono liberum veto

-  Mieszczanie uzyskują prawo dostępu do 
godności

-  Stan chłopski objęto „opieką prawa krajowego”
-  Rządzenie krajem powierzono w terenie 

komisjom porządkowym cywilno – wojskowym. 
W sprawach wyznaniowych Konstytucja 3-go 

Maja stała na gruncie tolerancji i pokoju religijnego 
oraz stanowiła, że religią panującą jest religia 
rzymsko – katolicka. Ustawa rządowa z 3 Maja 
1971 roku miała być początkiem dalszych przemian 
ekonomiczno – społecznych i politycznych w Polsce. 
Przetrwała jedynie 14 miesięcy.

 Za przyczyną wewnętrznej zdrady „Targowiczan” 
kres położyła jej obca interwencja rosyjska. Sądzę, 
że zasadnym w dzisiejszych, realiach roku 2005 
byłoby postawienie pytania: czy Konstytucja 
Europejska w proponowanym kształcie nie jest dla 
Polski propozycją „Targowiczan”? 
-  W projekcie Konstytucji UE czyni się próby 

wyrzucenia z prawodawstwa i życia publicznego 
Boga, a przecież to chrześcijaństwo ukształtowało 
Europę jej kulturę, szkolnictwo naukę w tym 
uniwersytety, stworzyło europejską obyczajowość, 
moralność, prawodawstwo w obronie rodziny.
Twórcy Konstytucji przywołują w preambule 

wartości dobrze znane przywódcom rewolucji 
francuskiej, wykute w wolnomularskich lożach. 
Pamiętają o „wolności, równości i braterstwie” ale 
nie o wartościach chrześcijańskich. Padają nadęte 
słowa  „odpowiedzialności wobec naszej Planety”, 
podążaniu drogą, „postępu i dobrobytu” tylko nie 
o wartościach moralnych, narodowych, rodzinnych 
czy naturalnych. Każda Konstytucja powinna 
być zwięzła, zrozumiała i wyrażać wolę narodu. 
Konstytucja UE licząca 500 stron chce regulować 
wszystko w gospodarce i życiu społecznym. 
Zbudowana jest na „lewackim”, liberalnym systemie 
wartości. Nie są to wartości, za które ktokolwiek 
będzie gotów walczyć i ginąć. Konstytucja nie 

Maj
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chroni życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej 
śmierci, ustanawia natomiast zakaz dyskryminacji 
homoseksualistów pod groźbą więzienia. 

Lewicowy charakter twórców, potwierdza to, że 
w jej ujęciu najważniejsze są interesy mniejszości 
i konflikty narodowościowe a nie życie ludzkie.
Projekt Konstytucji godzi w wolność gospodarczą 
obywateli i często określany jest mianem 
„Konstytucji dla niewolników”. Zawsze konstytucję 
ustanawiał dla siebie jeden naród, aby według niej 
postępować, sprawować władzę  – taki był duch 
i sens wielkich konstytucji:

amerykańskiej z 1776 roku, polskiej 
z 1791r., które miały kluczową rolę w dziejach 
świata. Tymczasem Bruksela postanowiła dokonać 

procesu odwrotnego uznała się za super rząd i chce 
„nadać” sobie naród. Rząd któremu brakuje 
narodu to nieudana budowla. Pod pretekstem 
spójności i globalizacji projekt Konstytucji EU 
dąży do utworzenia ponadnarodowego federalnego 
superpaństwa z własną osobowością prawną, 
z własną flagą, hymnem, parlamentem, walutą,
siłami wojskowymi i policyjnymi, z własnym 
systemem prawnym, który jest nadrzędny 
w stosunku do krajów członkowskich. W efekcie 
nastąpi osłabienie pozycji polskiego parlamentu, 
polskich sądów, rządu w sprawowaniu swych funkcji 
narodowych. Natomiast zapisy regulujące rynek 
wewnętrzny i system głosowań akceptują przewagę 
bogatych i silnych członków, odbierając tym samym 

możliwość kreowania suwerennej polityki państwom 
mniejszym i gospodarczo słabszym. Unia wybrała 
ideę państwa globalnego bez suwerenności, 
historii, granic, tradycji, religii z uniwersalną 
kulturą masową i pogańskim hymnem.

Obecni przywódcy Unii odrzucili ideę 
Europy Ojczyzn, z suwerennością państw, 
zachowaniem granic, szacunkiem do historii 
każdego kraju, oparciem o religię chrześcijańską, 
wspólną walutą obok walut narodowych, z tymi 
samymi prawami dla wszystkich. Przez całe 
wieki najeźdźcy, zaborcy i okupanci próbowali 
pozbawić nas niepodległości, w różny sposób 
chcieli zawłaszczyć naszą ziemię, prowadzili wojny 
i spiski. Dziś próbuje się tego dokonać poprzez 
akty prawne i wykup naszego majątku. Negatywny 
stosunek do proponowanego projektu Konstytucji 
Europejskiej jest miernikiem i kryterium 
dzisiejszego patriotyzmu. W interesie każdego 
narodu leży dążenie do zachowania a nawet 
wzmacniania niepodległości swych ojczyzn. Czy 
dzisiaj nie powinniśmy sięgnąć do korzeni biorąc 
przykład z Kuźnicy Kołłątajowskiej? Zadbajmy o to 
by o polskim losie decydowali Polacy.”

Koncert historyczno – patriotyczny pod hasłem 
„Kto ty jesteś?... Pamiętaj i idź…” przygotował 
Młodzieżowy Dom Kultury z gościnnym udziałem 
chóru „Echo”. Było bardzo kolorowo, tematycznie, 
patriotycznie i narodowo.

„Za zasługi dla obronności kraju”
Z udziałem płk Andrzeja Kotowskiego 

z Wojskowej Komendy Uzupełnień w Zamościu, 
Starosty Biłgorajskiego Stanisława Schodzińskiego 

w dniu 6 maja 2005 roku w Starostwie Powiatowym 
w Biłgoraju miała miejsce sympatyczna uroczystość 
uhonorowania mieszkańców Powiatu Biłgorajskiego 
za zasługi dla Ojczyzny. Decyzją Ministra Obrony 
Narodowej nr 341 w uznaniu szczególnych zasług 
położonych w dziedzinie rozwoju i umacniania 

Nr 36 Wręczenie wyróżnień „Za zasługi dla obronności 
kraju”
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obronności Rzeczypospolitej BRĄZOWY MEDAL 
DLA OBRONNOŚCI  KRAJU otrzymali: Pan 
Stanisław Kozyra, Pan Marian Kudełka, Pan 
Antoni Rzeźnik, Pan Stanisław Schodziński.

SREBRNY MEDAL DLA OBRONNOŚCI 
KRAJU otrzymali: Pani Helena Sobaszek, Pań-stwo 
Katarzyna i Jan Kapka, Państwo Janina i Michał 
Wielgan, Państwo Zofia i Stanisław Wolanin.

Ponadto decyzją Prezydenta Rzeczpospolitej 
Polskiej, Ministra Obrony Narodowej dwudziestu 
sześciu kombatantom  Powiatu Biłgorajskiego 
nadano stopnie oficerskie.

„Ze srebrną tarczą”
„Gratuluję młodzieży i dyrektorom 

zwycięskich szkół(...)udowodniły, że są 
najlepszymi liceami w województwie. Przy 
ocenie brane są pod uwagę nie tylko wyniki 
w nauce, ale również kwestie związane 
z wychowaniem młodzieży”. Waldemar 
Godlewski Lubelski Kurator Oświat.

10 maja delegacja z LO im. ONZ na czele 
z dyrektorem Marianem Klechą była w Lublinie. 
Tam odebrali oni „Srebrną tarczę”. Już po raz 
czwarty Liceum Ogólnokształcące im. ONZ brało 
udział w Wojewódzkim Rankingu KURIERA 

LUBELSKIEGO na najlepszą szkołę średnią 
w regionie. Szkoły rywalizowały o tzw. „Złotą 
Tarczę”. Dwa lata temu LO im. ONZ zajęło IX 
miejsce, w ubiegłym roku V lokatę i otrzymało 
„Miedzianą Tarczę”. W roku szkolnym 2004/
2005 III miejsca i „Srebrną Tarczę”. Wyniki są 
dowodem na to, iż szkoła ciągle podnosi swój 
poziom nauczania.

W rankingu brano pod uwagą następujące 
kryteria:

- liczbę uczniów w szkole, (liceum kształci 
każdego roku ponad 1000 uczniów)

- liczbę maturzystów, (średnia matur – bardzo 
wysoka – 4,07, 10% maturzystów ukończyło 
szkołę z wyróżnieniem, wszyscy abiturienci 
złożyli egzamin dojrzałości)

- liczbę laureatów i finalistów olimpiad
przedmiotowych: laureat, 7 finalistów

- liczbę uczniów biorących udział w etapie 
okręgowym olimpiad przedmiotowych: 59,

- liczbę laureatów konkursów ogólnopolskich: 
(12), zwycięzcy zawodów i konkursów 
artystycznych na szczeblu ogólnopolskim (2), 
laureatów konkursów i zawodów wojewódzkich 
(27) i powiatowych (44). 
Oprócz wyników dydaktycznych brana jest 

pod uwagę promocja uczniów w szkole ( w roku 
ubiegłym – 100%), frekwencja uczniów, liczba 
uczniów dostających się na studia wyższe (95%) 
oraz podawane są informacje dotyczące rady 
pedagogicznej. Dużą wagę w rankingu przywiązuje 
się do działalności szkoły na rzecz środowiska 
lokalnego, powiatu i regionu. Dzięki pracy wielu 
klubów i organizacji, np. UNESCO, Klub Europejski, 
Wolontariat, Harcerstwo, PCK, UFO, RSU i innych, 
aż 26 różnych przedsięwzięć udało się zrealizować 
w ubiegłym roku szkolnym. Są to zarówno projekty 
edukacyjne, jak i akcje charytatywne na rzecz 
różnych środowisk. LO im. ONZ zostało docenione 
także za współpracę z zagranicą. „Srebrna Tarcza” 
dla LO im. ONZ to bardzo duże wyróżnienie nie 
tylko dla nauczycieli, uczniów i rodziców, ale także 
dla całego środowiska.

Bezpieczeństwo i ochrona 
przeciwpożarowa Powiatu 
Biłgorajskiego.

Zadania postawione przed Państwową Strażą 
Pożarną realizowane są głównie poprzez:
1) „rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych 

miejscowych zagrożeń,
2) organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych 

w czasie pożarów, klęsk żywiołowych lub 
likwidacji miejscowych zagrożeń,

3) wykonywanie pomocniczych specjalistycznych 
czynności w czasie klęsk żywiołowych lub 
likwidacji miejscowych zagrożeń przez inne 
służby ratownicze…”

Nr 37        Kadra Pedagogiczna LO im. ONZ w Biłgoraju

Nr 38 Uczniowie LO im. ONZ w Biłgoraju
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Zagrożenia
Powiat biłgorajski jest piątym co do wielkości 

powiatem w województwie lubelskim, zajmuje 
obszar 1678 km2. Zamieszkuje w nim ok. 104 tys. 
mieszkańców. W granicach powiatu biłgorajskiego 
znajduje się 14 jednostek administracyjnych, na 
które składa się 1 miasto, 3 miasta – gminy i 10 
gmin. Na terenie powiatu znajdują się 4 miasta 
i 198 miejscowości wiejskich, w tym o zabudowie: 
zwartej 151, rozproszonej 32, kolonijnej 15. 
W powiecie biłgorajskim lasy zostały zaliczone 
do II i III kategorii zagrożenia pożarowego. 
Największe jednak zagrożenia pożarowe występują 
w zakładach, które stosują w dużych ilościach 
materiały pożarowo niebezpieczne w procesach 
produkcji i magazynowaniu. Są to bazy paliw i gazu 
płynnego, kopalnia gazu ziemnego oraz fabryki 
mebli. Zagrożenia pożarowe występują także 
na szlakach komunikacji drogowej i kolejowej, 
z uwagi na przewóz materiałów niebezpiecznych. 
W powiecie nie występują typowe powodzie, zdarzają 
się lokalne podtopienia pojedynczych obiektów 
o charakterze opadowym. Działania rozpoznawcze 
potwierdziły, że największe zagrożenie pożarowe 
występuje na obszarach rolniczych. Na tym 
też terenie powstało 129 pożarów, głównie na 
nieużytkach i w budynkach inwentarskich. Tak 
duża liczba pożarów jest skutkiem nagannego 
postępowania  ludzi wypalających suche trawy 
na łąkach i nieużytkach. Pożary te bardzo często 
rozprzestrzeniają się na tereny leśne. Natomiast 
w przemyśle pożary najczęściej występują w branży 
przetwórstwa drzewnego.

Ochrona przeciwpożarowa
1. Siły i środki przewidziane do działań ratowniczo 
– gaśniczych. Na obszarze powiatu biłgorajskiego 
funkcjonuje 1 jednostka Ratowniczo – Gaśnicza 
Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Biłgoraju. 
Siły PSP wspiera 118 jednostek Ochotniczych Straży 
Pożarnych z czego 89 jednostek posiada samochody 
gaśnicze wraz z wyposażeniem, a 29 – jedynie 
motopompy z podstawową armaturą gaśniczą. Do 
struktur tworzonego od 1992r. Krajowego Systemu 
Ratowniczego Gaśniczego obok Państwowej 
Straży Pożarnej zostało włączonych 14 jednostek 
OSP, tworzących wspólnie trzon sił ratowniczo 
– gaśniczych powiatu. Krajowy System Ratowniczo 
– Gaśniczy na szczeblu powiatu wspomagany jest 
przez pozostałe jednostki OSP, i inne służby oraz 
podmioty i instancje, które dobrowolnie zgodziły się 
współpracować z KSRG na podstawie podpisanych 
umów, porozumień i uzgodnień ze Starostą 
Biłgorajskim i Komendantem Powiatowym PSP. 
Realizacja zadań zakresu ratownictwa technicznego, 
chemicznego-ekologicznego i medycznego spoczywa 
w praktyce na tut. Jednostce Ratowniczo – 
Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej. 

Posiadany specjalistyczny sprzęt ratowniczo – 
gaśniczy pozwala na prowadzenie skutecznych 
działań gaśniczych ratownictwa drogowego oraz 
w ograniczonym stopniu ratownictwa chemiczno – 
ekologicznego i technicznego. Stosowane działania 
profilaktyczne to przede wszystkim nadzór nad
przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych 
jak również działalność informacyjna. W 2004r. 
– przeprowadzono w sumie 164 kontrole. Z analizy 

Nr 39 Rozbudowywany budynek Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Biłgoraju
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zdarzeń wynika, że od roku 2000 następował 
sukcesywny wzrost ilości zdarzeń. Największa ilość  
zdarzeń 737 została zanotowana w roku 2003. 
Warto zauważyć iż na przestrzeni ostatnich lat 
dostrzegana jest tendencja podnoszenia kwalifikacji
zawodowych i ogólnych kadry pracowniczej.

„Polski gułag” – zapomniana rocznica

N a  s t y k u  p o w i a t ó w  B i ł g o r a j s k i e g o 
i Tomaszowskiego na terenie dawnego obozu 
Karnego w Błudku w dniu 22 maja odbyła się 
patriotyczno-religijna uroczystość poświęcenia 

60 rocznicy likwidacji przez AK-skie podziemie 
Karnego Obozu Pracy. Uroczystości rozpoczęła 
polowa Msza Święta celebrowana przez proboszcza 
parafii, Majdanu Sopockiego Ks. Krzysztofa
Śmioska. Licznie zgromadzone poczty Sztandarowe 
ŚZŻAK Inspektoratu Zamojskiego, III Zamojska 
Brygada Obrony Terytorialnej z Kompanią 
Honorową i orkiestrą stanowiły oprawę wojskową 
uroczystości. Apel poległych uzupełnia bardzo 
pięknie przygotowana część artystyczna przez 
młodzież z Suśca. Historię obozu przypomniał 
Sekretarz Gminy Susiec Tadeusz Suski. 

Uczestnikami uroczystości  byl i  także 
reprezentanci Starostwa Tomaszowskiego 
i Biłgorajskiego, w imieniu ostatniego głos 
zabrał rzecznik prasowy Starosty Stanisława 
Schodzińskiego Pan Tomasz Książek. Karny obóz 
pracy w Błudku na Zamojszczyźnie zbudowano 
w lesie między Oseredkiem i Hamernią (gm. 
Susiec) w pobliżu kamieniołomów w Nowinach. 
Funkcjonował od września 1944r. do końca 
marca 1945r. z przeznaczeniem dla żołnierzy AK. 
Załogę obozu – więzienia stanowiła Kompania 
Ludowego Wojska Polskiego pod dowództwem 
funkcjonariusza NKWD 24 letniego kapitana 
Władysława Konowała. Obóz w Błudku był filią
więzienia na Zamku w Lublinie.

Więzieni żołnierze AK musieli pracować przez 
10 godzin dziennie w pobliskich kamieniołomach. 
W zamian otrzymywali skromne posiłki. Wielu 
z nich zmarło z wycieńczenia. Zamordowanych 
i umęczonych grzebano w lesie około stu metrów 
od obozu. Jak się obecnie ocenia pochowano 
tam około 80 osób. Działalność obozu nie uszła 
uwadze podziemia Akowskiego z Suśca i Józefowa. 
Ich dowódcy: Marian Warda ps. „Polakowski” 
i Konrad Bartoszewski ps. „Wir” zdecydowali się 
zaatakować obóz i uwolnić więźniów. Sformowano 
grupę uderzeniową liczącą około 50 żołnierzy. Akcję 
przeprowadzono w nocy z 25 na 26 marca 1945 
roku. Niestety, UB wiedział o mającej nastąpić 
akcji. Rano 25 marca przetrzymywanych popędzono 
przez Hamernię na stację – Długi Kąt i wywieziono. 

Nr 41 60 rocznica likwidacji przez AK-owskie podziemie Karnego Obozu Pracy w Błudku

Nr 4 Cmentarz w Błudku
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Partyzanci jednak zniszczyli obóz i rozbroili liczącą 
150 osób kompanię wartowniczą, która nie podjęła 
walki. Jedynie Konowałów, jego współpracownik 
oraz sześciu oficerów bezskutecznie próbowali się
bronić – wszyscy zginęli.
Święty Florian u Świętego Jerzego

Od intencyjnej Mszy Świętej w Kościele 
p.w. Św. Jerzego 24 maja Biłgorajscy 
strażacy rozpoczęli swoje święto. Następnie 
w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży 
Pożarnej miało miejsce spotkanie, w formie 
uroczystej zbiórki najlepszych strażaków 
z władzami resortowymi, samorządowymi 

oraz  zaproszonymi  gośćmi .  R esort 
reprezentował Komendant Wojewódzki PSP 
w Lublinie Waldemar Rumiński, samorządy, 
Starosta Biłgorajski Stanisław Schodziński. 

W swoim wystąpieniu Komendant Powiatowy 
PSP Mieczysław Skura podsumowując miniony rok 

dziękował za pełnioną służbę, dziękował ponadto 
w sposób szczególny instytucjom sponsorującym 
zakup nowo nabytego bojowego wozu strażackiego.
Aktu poświęcenia samochodu dokonał Ksiądz 
Kanik Czesław Szuran. Z kolei potrzebę zakupu 
samochodu uzasadniał zastępca Komendanta 
Krzysztof Michoński. „Niektóre pojazdy są w złym 

stanie technicznym w związku z długoletnim 
użytkowaniem. Więc co roku sukcesywnie 
odbudowujemy nasz sprzęt poprzez zakupy, ponadto 
według przepisów wprowadzonym przez MSWiA na 
nasz powiat przypada 12 pojazdów związane jest 
to z liczbą ludności, zakupiony pojazd uzupełnia 
ten niedobór” .Były także awanse i odznaczenia na 
wyższe stopnie zasłużonym strażakom. W tym roku 

Brązowy Krzyż Zasługi otrzymali: Zbigniewem 
Niemiec, Tadeusz Karczmarzyk, Brązową Odznakę: 
Wiesław Kręt i Jan Jagieło, Medal za Zasługi 
dla Pożarnictwa: Sławomir Zygmunt, Krzysztof 
Michoński, Wiesław Kręt, Mirosław Michoński, 
Paweł Rawski, Dariusz Gęborys, Kazimierz 
Jarosławski, Robert Bartnik, Henryk Późniak, 
Wiesław Droździe, Adam Czerwonka, Krzysztof 
Bździuch. Wyższe Stopnie oficerskie i podoficerskie
otrzymali: Jan Bździuch, Wiesław Droździel, 
Grzegorz Pieczykolan. Sympatyczna uroczystość 
zakończyła się podziękowaniami, gratulacjami 
ze strony zaproszonych gości a także życzeniami 
dalszych sukcesów.

II Runda Kartingowych Mistrzostw 
Polski

Sekcja kartingowa „Energetyk” działająca dziś 
przy Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej 
powstała w 1980 roku. Pierwszy raz wystartowali 
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Nr 44 Dzień Strażaka

Nr 43 Dzień Strażaka

Nr 45 II Runda Kartingowych Mistrzostwa Polski



59KURIER

w Kartingowych Mistrzostwach Okręgu 
Lubelskiego w 1981 roku zajmując piąte miejsce. Od 
tego czasu klub przechodził różne przeobrażenia. 
Był zrzeszony w Automobilklubie Biłgorajskim 
a następnie Automobilklubie Zamojskim. W roku 
1998 przekształcił się w Uczniowski Klub Sportowy 
Moto-Kart „Energetyk”, który funkcjonuje do dnia 
dzisiejszego. Przez 25 lat głównym celem klubu 
były działania na rzecz rozwoju wśród młodzieży 
kultury motoryzacyjnej, organizowanie zawodów 
i popularyzowanie sportów motorowych. Klub 
wychował wielu zawodników, którzy osiągali 
i osiągają wysokie wyniki w zawodach okręgowych, 
strefowych i ogólnopolskich. 

Po zakończeniu czynnej kariery sportowej 
wielu z nich zostało działaczami sportowymi. 
Klub „Energetyk” jest jedynym tego typu klubem 
u c z n i o w s k i m 
w kraju.

II Runda 
K a r t i n g o w y c h 
Mistrzostw Polski 
2005

Kolejny już raz w dniach 27 – 29 maja na 
torze kartingowym w Biłgoraju Uczniowski Klub 
Sportowy Moto-Kart „Energetyk” był organizatorem 
II Rundy Kartingowych Mistrzostw Polski. 
W zawodach udział wzięło 113 zawodników z całego 
kraju, z 26 klubów  startujących w 11 kategoriach. 
W czasie II Rundy Kartingowych Mistrzostw 
Polski rozegrane zostały wyścigi o Puchar Starosty 
Biłgorajskiego, Burmistrza Biłgoraja oraz wyścig 
Memoriałowy Jana Żabińskiego. W trakcie zawodów 
obecni byli Stanisław Schodziński – Starosta 
Biłgorajski, Tadeusz Ferens członek zarządu oraz 
Janusz Rosłan – Burmistrz Miasta Biłgoraj którzy 
uhonorowywali zawodników wręczaniem pucharów 
w poszczególnych biegach.

Os iągn ię te  wynik i  w  poszczegó lnym 
kategoriach:
-  kadet 60A – Michał Kowalik – UKSM Krak-

Kart, zespołowo BTM Bydgoszcz
-  ICA Junior – Daniel Fuchs – AW Poznań, 

zespołowo – AW Poznań
-  FB&S – Mikołaj Pęcak – A. Leszczyński, 

zespołowo – A. Leszczyński
-  kat. Młodzieżowa 125 – Konrad Todla – A. 

Lubelski
II miejsce – Piotr Ordecki – UKS Moto-Kart 
„Energetyk”, 
VII miejsce – Piotr Bosak
IX miejsce – Michał Dudek
XIII miejsce – Mikołaj Sokołowski
Zespołowo – Automobilklub Lubelski II miejsce 
– UKS Moto-Kart „Energetyk” Biłgoraj
-  ICA – Natalia Kowalska – KKK „Center”, 

zespołowo – AW Poznań
-  Vortex ROK 125 Junior – Maciej Bernacik – A. 

Leszczyński, zespołowo – NTSK Nysa
-  Eazy Kart – Jan Kisiel – A. 
Rzemieślnik, zespołowo – A. Rzemieślnik 
Warszawa 
-  Młodzik 60 – Jacek Komakowski 
– AW Poznań, zespołowo – AW. Poznań
-  ICA Narodowa – Mateusz Iłowiecki 
– A. Lubelski, zespołowo – A. Lubelski
-  Vortex ROK 125 – Andrzej Gasenko 
– AW. Poznań 
7 miejsce – Dawid Straub – UKS Moto-
Kart „Energetyk”

Zespołowo – A. Leszczyński
-  Młodzieżowa 80 – Filip Misztal – AMK Drwęca 

Ostróda, zespołowo – A. Lubelski
W wyścigu w kat. Młodzieżowej 125 o Puchar 
Starosty Biłgorajskiego – Piotr Ordecki – UKS 
Moto-Kart „Energetyk” Biłgoraj
5 miejsce – Piotr Bosak – UKS Moto-Kart 
„Energetyk” 
7 miejsce – Mikołaj Sokołowski UKS Moto-Kart 
„Energetyk”
9 miejsce – Michał Dudek UKS Moto-Kart 
„Energetyk”

W wyścigu o Puchar Burmistrza w kat. ICA 
Natalia Kowalska – KKKCenter Koszlin

W wyścigu Memoriałowym Jana Żabińskiego 
w kat.  Kadet 60A Adrian Budzyński – 
Automobilklub Lubelski.

Jeszcze w tym roku lepsze drogi we 
Frampolu i Tarnogrodzie.

Zarząd Dróg Wojewódzkich zamierza w tym 
roku wykonać modernizację drogi nr 835 na 
długości 800 mb. w mieście Tarnogród, za kwotę 
603 tys. i rozbudowę odcinka drogi nr 835 we 
Frampolu, na długości 2,5 km, za kwotę 3,3 mln. 
złotych. W dalszym ciągu Zarząd Powiatu czyni 
starania o przekwalifikowanie drogi wojewódzkiej
835 na drogę krajową.  Droga ta przede wszystkim 
kwalifikuje się na przekształcenie ze względu
na zły stan nawierzchni, bardzo duże natężenie 
ruchu (szczególnie w mieście Biłgoraju oraz na 
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odcinku Biłgoraj- Tarnogród) oraz na istnienie 
czterech czarnych punktów świadczących 
o dużej wypadkowości. Marszałek Województwa 
Lubelskiego, Podkarpackiego, Generalna Dyrekcja 
Dróg i Autostrad w Lublinie i Warszawie, 
Ministerstwo Infrastruktury są też zgodne co do 
oceny tej drogi i potrzeby jej przekwalifikowania.
Obecnie w Polsce prowadzone sa prace o dużym 
natężeniu na drogach krajowych i autostradach, 
gdzie przeznacza się gros środków z akcyzy. Dzieje 
się to kosztem dróg wojewódzkich, powiatowych 
i gminnych. Wynika to między innymi z warunków 
jakie stwarza Unia Europejska.

Dekalog, komunizm, liberalizm … i co 
dalej?

Wmurowanie  Kamiennych  Tabl ic 
z Dekalogiem w ścianę frontową, głównej 
siedziby Starostwa Powiatowego w Biłgoraju 
to efekt kolejnej inicjatywy społeczności 
lokalnej zrodzonej dla upamiętnienia zdarzeń 
mających ogromny wpływ na nasze życie.

W dniu 31 maja 2005 roku od spotkania w sali 
BCK rozpoczęły się uroczystości poświęcone Ojcu 
Świętemu Janowi Pawłowi II :
-  25 Rocznicy „Solidarności”
-  15 Rocznicy Samorządu Lokalnego
-  w 4 – ta Rocznicę Intronizacji Chrystusa Króla 

w Biłgoraju 
Zgromadziły one parlamentarzystów, działaczy 

związkowych, samorządowców czterech kadencji, 
organizacje kombatanckie,  patriotyczne, 
młodzieżowe. Licznie uczestniczyła młodzież 
i społeczność Ziemi Biłgorajskiej.

Były wspomnienia odświeżające zagubioną 
w codziennym życiu  pamięć o „Solidarności” 
wypartą niestety ze świadomości Europy przez 
symbolikę „muru berlińskiego”. A to przecież 
„Solidarność” dała przykład Europie bezkrwawej 
demokratycznej rewolucji. W Polsce natomiast 
stworzyła nam niepowtarzalną szansę na swobodne 
kształtowanie przyszłości naszej Ojczyzny. Starosta 
Biłgorajski Stanisław Schodziński.

„Żyjemy w czasach zacierania różnic pomiędzy 
dobrem a złem, czasach relatywizmu moralnego. 
Wmawia się nam, że prawo stworzone przez 
parlamenty jest powyżej prawa naturalnego danego 
nam przez Boga Jedynego. Skutki tego spotykamy na 
co dzień w życiu społecznym i politycznym, korupcje, 
mafie, afery, brak poszanowania życia, dewiacje
seksualne. Polscy katolicy i Polski Kościół poddani 
zostali olbrzymiej pogańskiej presji „poprawności 
politycznej” fali oświecenia i postmodernizmu 
z hasłami dla młodzieży „róbta co chceta”. Wzmaga 
się ofensywa sił libertyńskich przeciwko wierze 
chrześcijańskiej i przeciwko rodzinie, promuje się 
wszelkie wynaturzenia. Literaci i pisarze swoją 
twórczością nie wychowują często adorując się 
nawzajem. Lektury szkolne, bywa, że demoralizują. 

Wielu się tej presji i manipulacjom poddało, wielu 
zaczęło myśleć po pogańsku, czytując „Harry 
Pottera”, „Singera”, tworząc nowe pogańskie święta 
„Piwa”, „Indyka”, „Hallowen” itp. Wielu zaczęło 
wstydzić się swojej wiary i uważa, że nie powinna 
być ona obecna w życiu społecznym, publicznym 
i politycznym aby nie obrażała innych osób w imię 
tzw. tolerancji, która każe chować symbole religijne 
do szuflady. Przyjmuje się wzorce z pogańskiej
Francji, Niemiec czy Holandii, gdzie w szkołach 
przeszkadza nauka religii, szopka betlejemska, 
sutanna księdza, a może zbudowane kościoły 
z krzyżami. Wraca komunistyczny slogan rozdziału 
kościoła od państwa. Czytanie gazet „poprawnych 
politycznie” powoduje ‘psychiczne zniewolenie 
narzuca wewnętrzną autocenzurę w mówieniu 
i myśleniu. Większość Polaków zachęcona modą 
kolorowych polskojęzycznych a nie polskich 
wydawnictw-reklamą-za własne pieniądze, poddaje 
się ich oddziaływaniu, niszczeniem wartości 
moralnych. Zapanowała obecnie zasada nie 
mówienia prawdy, tylko mówienia tego co „kto chce 
usłyszeć”. W zależności od sytuacji, aby nie narazić 
się na żadne przykrości konflikty i utratę apanaży.
Według tej zasady należy udawać, że nie widzi się 
krzywdy, złodziejstwa, łajdactwa. Należy mówić 
i oceniać tylko to „co wypada , naiwnie przyjmować 
różne fałszywe zapewnienia. Powszechne zagubienie, 
zakłamanie i zatarcie ludzkich sumień zalewa 
nasze społeczeństwo jak potop. Postawę tą i ten styl 
przyjmuje niestety, wielu katolików a także wiele 
naszych lokalnych wydawnictw i innych środków 
społecznego komunikowania.

Dlatego też dla obrony naszych wartości, 
naszej wiary musimy ewangelizować się na 
nowo, tak jak wzywał nas do tego Jan Paweł 
II, poprzez przypomnienie podstawowych zasad 
wiary, umieszczając tablice dekalogu w naszym 
mieście. Tablice z przykazaniami Bożymi stoją od 
wieków w sądach amerykańskich, obecnie bilbordy 
z dekalogiem umieszczane są na ulicach Moskwy. 
Sądzimy, że tablice umieszczone w Biłgoraju nie będą 
przeszkadzać naszym rodzimym „intelektualistom” 
i dziennikarzom. Tablice będą upamiętniać 
25 rocznicę powstania Solidarności, 15 — lecie 
odbudowy polskich samorządów terytorialnych, 
których przesłaniem był dekalog i nauka społeczna 
kościoła, będą przypominać o intronizacji miasta 
Biłgoraja.

Wielki Nasz  Rodak  Śp. Jan Paweł II, w ostatniej 
książce „Pamięć i tożsamość” na temat dekalogu 
powiedział (cytuje): 

„Ten właśnie pochodzący od Boga kodeks 
moralności, prawo zatwierdzone w Starym 
i Nowym Przymierzu jest nienaruszalną podstawą 
również każdego ludzkiego prawodawstwa 
w jakimkolwiek ustroju, a w szczególności ustroju 
demokratycznego. 

Prawo stanowione przez człowieka, przez 
parlamenty i każdą inną instancję prawodawczą 
nie może pozostać w sprzeczności z prawem natury, 
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czyli ostatecznie z odwiecznym prawem Boga… 
Prawo stanowione przez człowieka ma swoje granice, 
których nie można przekraczać (np. przecież to 
legalnie wybrany parlament powołał Hitlera)… W tej 
perspektywie, na początku nowego stulecia i tysiąclecia 
trzeba wysuwać zastrzeżenia wobec postanowień 
prawnych jakie  zostały zdecydowane w parlamentach 
współczesnej demokracji. Najbardziej bezpośrednie 
odniesienie jakie przychodzi na myśl to prawo 
aborcyjne. Parlamenty, które stanowią podstawę 
prawa musza być świadome tego, że przekraczając 
swoje kompetencje, pozostają w jawnym konflikcie
z prawem Bożym i z prawem natury.” W tym roku 
przypada 4 – ta rocznica intronizacji Chrystusa Króla 
w mieście Biłgoraju, Chrystusa naszego prawodawcy. 
Papież Pius XI ustanowił w 1925 r. Święto Chrystusa 
Króla, stawiając w jasnym świetle najwyższą 
władzę Chrystusa nad społeczeństwem rodziną, 
jednostką ludzką, narodem, państwem i całym 
wszechświatem.Służebnica Boża Rozalia Celakowna 
ukazała posłannictwo naszego narodu w szerzeniu 
czci Serca Bożego. 27 lipca 1920 roku gdy wojska 
bolszewickie zbliżały się do Warszawy, Episkopat 
Polski zgromadzony na Jasnej Górze uroczystym 
aktem poświęcił naród i państwo Najświętszemu 
Sercu Jezusowemu i ponownie obrał Matkę Bożą, 
Królową Polski. Armia Ochotnicza, która broniła 
Warszawy, miała na sztandarach wyhaftowane 
Serce Jezusa i napis: „W tym znaku zwyciężymy” 
Zwycięstwo w 1920 roku nazwano „Cudem na 
Wisłą” Błogosławiona Rozalia Celakowna cały czas 
wzywała dalej aby Polska na szczeblu osobistym, 
rodzinnym narodowym, państwowym dokonała 
aktu intronizacji i dała przykład innym narodom. 
Ostrzegała, że państwa, które jej nie przyjmą zginą 
bezpowrotnie z powierzchni ziemi. Celem intronizacji 
jest dogłębne i trwałe odrodzenie duchowe 
społeczeństwa i jednostek, usunięcie laicyzacji, 
oparcie życia prywatnego i publicznego na Prawie 
Bożym i nauce kościoła. W 1979 roku Jan Paweł II 
w Warszawie na Placu Zwycięstwa zawołał: „Niech 
zstąpi Duch Twój. I  odnowi oblicze Ziemi: Tej 
Ziemi”. Na odnowę długo nie czekaliśmy nastąpił 
rok 1980 „Solidarność” – organizacja oparta na 
Dekalogu i Nauce Społecznej Kościoła. 11 czerwca 
1999r. Papież powiedział w polskim Parlamencie 
„Wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że to dzisiejsze 
spotkanie w parlamencie byłoby niemożliwe bez 
zdecydowanego sprzeciwu polskich robotników na 
Wybrzeżu w pamiętnym sierpniu 1980 roku. Nie 
byłoby możliwe bez „Solidarności”, która wybrała 
drogę pokojowej walki o prawa człowieka i narodu… 
Konsekwencją wyboru takich właśnie pokojowych 
metod walki o społeczeństwo wolnych obywateli i o 
demokratyczne państwo, były -  mimo cierpień, 
ofiar, upokorzeń stanu wojennego i lat następnych –
wydarzenia roku 1989, które zapoczątkowały wielkie 
zmiany polityczne i społeczne w Polsce i Europie”. 
W 1990 powstały samorządy gminne i miejskie a w 
latach następnych powiatowe w duchu odnowy lat 
osiemdziesiątych. Gdyby nie Ojciec Święty Jan Paweł 
II nie byłoby „Solidarności”, gdyby nie „Solidarność” 
nie byłoby samorządów. Niestety w ostatnich latach 

następuje sukcesywnie pozbawianie samorządów 
wpływu na życie polityczne i społeczne. Następuje 
powrót do centralizmu poprzez wyprowadzenie 
z samorządów różnych instytucji życia publicznego 
jak np.: policja, sanepid, weterynaria pozostawiając 
dziedziny z którymi rząd nie może sobie sam 
poradzić jak służba zdrowia i opieka społeczna. 
Przerzuca się na samorządy więcej obowiązków 
bez zabezpieczenia instrumentów prawnych w tym 
szczególnie finansowych. Samorządy niejednokrotnie
próbują nawiązywać do postulatów z roku 1980 np. 
ograniczenia budowy supermarketów, pracy w wolne 
soboty i niedziele(np. handel w niedzielę) czy polityki 
prorodzinnej tzw. „becikowe” aby zapewnić rozwój 
naszego narodu. Niestety na szczeblu centralnym 
uchwały rad samorządowych są uchylane, a rząd 
w tym względzie prowadzi politykę odwrotną. 

Ordynacja wyborcza ostatnich lat sprzyja raczej 
upartyjnieniu samorządów i wprowadza walkę 
frakcyjną kosztem społecznej aktywności radnych 
i rozwojowi gospodarczemu spychając na plan 
dalszy ideę samorządności. Dzisiaj mamy przykład 
projektu Konstytucji Unii Europejskiej w którym 
nie ma miejsca na samorządność i na wartości ujęte 
w Dekalogu a wprowadza się prawodawstwo lewacko 
– libertyńskie, odbierające kompetencje samorządów. 
W praktyce  Unia już stosuje dyskryminację katolików 
(przypadek komisarza Buttoliniego z Włoch, któremu 
odmówiono stanowiska w Brukseli za poglądy zgodne 
z Prawem Bożym). Dyrektywy unijne wprowadzają 
zakazy i nakazy obce naszej gospodarce, kulturze 
i moralności. Jan Paweł II ostrzegał: „historia uczy, 
że demokracja bez wartości łatwo się przemienia 
w jawny lub zakamuflowany totalitaryzm”…Czy
dzisiaj my tutaj obecni w pełni rozumiemy te słowa. 
Po 15 latach doświadczeń samorządowych z całą 
odpowiedzialnością możemy stwierdzić, że wyzwolony 
ludzki potencjał w swoich działaniach zgodnych 
z nauką społeczna kościoła może być prawdziwym 
gospodarzem swojego kraju. Szanowni Państwo 
życzę wszystkim zgromadzonym a szczególnie 
osobom zaangażowanym w życie samorządowe 
i publiczne, by nie szczędzili sił w budowaniu takiego 
samorządu, takich instytucji które otoczą szczególną 
troską rodzinę, życie ludzkie, wychowanie młodego 
pokolenia, respektują prawo do pracy, widzą istotne 
sprawy naszych małych ojczyzn w kontekście całego 
narodu i są wrażliwe na potrzebny konkretnego 
człowieka, szczególnie ubogiego i słabego. Niech 
opatrzność wspiera nieustannie nasze procesy 
rozwojowe, służące odnowie moralnej i gospodarczej 
naszej Biłgorajskiej Ziemi i jej mieszkańców. 
Wszystko jest jeszcze do uratowania, jeśli pójdziemy 
za głosem Proroka Jana Pawła II – go, którego Bóg 
dał nam w przełomowym czasie historii”.

Przewodniczący Społecznego Komitetu 
Organizacyjnego Budowy Tablic Dekalogu Marian 
Jagusiewicz.

„Szczególnie niekorzystny wpływ na pracę 
samorządów miał SLD. Ta popezeterowska partia 
starała się odwrócić bieg historii, podejmując 
zdecydowaną walkę o władze, wykorzystując do 
tego, jak wynika z badań historycznych, bardzo 
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zdyscyplinowany elektorat, składający się rzeszy 
sekretarzy i aparatczyków PZPR, funkcjonariuszy 
aparatu represji PRL – u różnego rodzaju donosicieli, 
agentów, ormowców, dyspozycyjnych dyrektorów 
i wszelkiego rodzaju przekupnych osobników” – „Nie 
będzie  państwa i samorządu uczciwego, jeżeli ludzie 
sprawujący władzę nie będą kierować się zasadami 
Ewangelii Dekalogu”. Dodaje M. Jagusiewicz. „Mam 
nadzieje, że to co zostało zapoczątkowane w Biłgoraju 
będzie procentowało, zbudujemy taką Ojczyznę, 
o jakiej marzyliśmy 25 lat temu” stwierdził Marian 
Król Przewodniczący Z. R. S. W. „Solidarność” 
odnosząc się do inicjatywy wmurowania tablic 
dekalogu na budynku Starostwa.

Cieszę się, kontynuował Król, „że w Biłgoraju 
są elity samorządowe które uznały że trzeba coś 
zrobić żeby w naszym państwie można było żyć 
inaczej. Biłgorajska inicjatywa to kierunkowskaz 
jak realizować te wartości o które 25 lat temu 

upominaliśmy się a które gdzieś zginęły. A przecież 
wszystkie one zawarte są w dziesięciu Bożych 
przykazaniach”.

Tablice Dekalogu wzorem Biłgoraja proponował 
ustawić przed Polskim Sejmem inny mówca poseł 
Ryszard Stanibuła.

Etos „Solidarności” bez której z pewnością 
nie byłoby samorządności przypomniała w swym 
montażu słowno – muzycznym młodzież z Zespołu 
Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących oraz 
młodzież L.O. im. ONZ w Biłgoraju. 

W drugiej części uroczystości uczestnicy przeszli 
do Kościoła p.w. Św. Jerzego, by wspólnie modlić się 
w uroczystej mszy św. w intencji rychłej beatyfikacji
Ojca Świętego, Jana Pawła II i odnowę moralną 
narodu. Ksiądz Kanonik Czesław Szuran w homilii 
przypomniał „Na przykazaniach Boskich oparty 
jest cały porządek prawny, warunkuje on dobro 
i ład moralny. Życie bez Boga jest koszmarem, być 
może zrozumiał to naród Francuzki odrzucając 
konstytucję europejską”. Również już przy budynku 
starostwa gdzie po Mszy Św. wszyscy uczestnicy 
przemaszerowali w asyście licznie zgromadzonych 
pocztów sztandarowych, zaproszonych gości 
i lokalnej społeczności, aktu poświęcenia dokonał ks. 
Kanonik Czesław Szuran. Ksiądz Zdzisław Kuczko 

kapelan „Solidarności” honorowy obywatel Biłgoraja 
wraz ze Starostą Stanisławem Schodziński dokonali 
uroczystego aktu odsłonięcia tablic.

„Niech te tablice będą konfrontacją sumienia, 
innych z pewnością będą bulwersowały, my idziemy 
za wezwaniem Ojca Św. który nawoływał do 

nowej ewangelizacji świata w trosce o nasze dusze 
i sumienia, o człowieczeństwo” przypominał ks. 
Kuczko. Uroczystości odsłonięcia Tablic Dekalogu 
wzbogacała oprawa wojskowa, asysty „żołnierzy” 
z grupy Oddziału Tradycji Partyzanckiej AK im. 
por. „Wira” Konrada Bartoszewskiego. Ważnym 
i istotnym aktem było także przekazanie w opiekę 
przez głównych organizatorów, Mariana Jagusiewicza 
Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego 
i Stanisława Schodzińskiego Starosty Biłgorajskiego 
opieki nad Tablicami Dekalogu wychowankom 

Młodzieżowego Domu Kultury w Biłgoraju. Rota 
i Akt historyczny Przekazania i Przyjęcia opieki 
zostały wmurowane pod tablicami oraz przekazane 
do archiwum MDK, a także Starostwa Powiatowego 
w Biłgoraju. W imieniu organizatorów wszystkim 
darczyńcom współorganizatorom, wykonawcom 
i realizatorom, licznie zebranym pocztom 
sztandarowym, młodzieży szkolnej, organizacjom 
kombatanckim, związkowcom, a także lokalnej 
społeczności podziękowania złożyli członek Zarządu 
Powiatu p. Tadeusz Ferens.
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