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Wrzesień

Gdy sitarze powracaj¹, rado�æ
w sercach wszyscy maj¹!

W niedzielê 4 wrze�nia w Bi³goraju od-
by³o siê niezwyk³e widowisko, które w szcze-
gólny sposób przypomnia³o nam historiê i tra-
dycje naszej Ma³ej Ojcowizny. T³um Bi³gora-
jan, zebranych tego dnia na dawnych rogatkach
miasta, przy figurze �w. Jana Nepomucena wita³
sitarzy powracaj¹cych ze swych kupieckich wê-
drówek. Tym sposobem uczestniczy³ w starym
bi³gorajskim �wiêcie �Radosne�. Na uroczysto-
�ci te mieszkañców naszego miasta ju¿

w sobotê po po³udniu zaprasza³ �krzy-
kacz�, obje¿d¿aj¹cy miasto bryczk¹
i rozdaj¹cy jednodniówkê �Stary Sitarz
Bi³gorajski�.

Sitarska tradycja
�Zaszczyt jego wieloraki s³awne w si-
ta i przetaki�- tak o Bi³goraju pisa³
w XVIII wieku Ignacy Krasicki. Wy-
twarzania sit Bi³gorajanie nauczyli siê
prawdopodobnie od przyby³ych z Wê-
gier cyganów. Zajêcie to pocz¹wszy
od XVIII wieku by³o g³ównym �ró-
d³em utrzymania mieszkañców.
Oprócz zaopatrywania miejscowej
ludno�ci w swoje wyroby sitarze zna-
ni byli tak¿e na terenie Rosji Carskiej,
w Moskwie, Petersburgu, Kijowie,
Odessie, na Krymie i w innych kra-
jach ba³kañskich, gdzie docierali ze
swoimi karawanami kupieckimi przy-
wo¿¹c na handel sita.
Odleg³e wyprawy trwa³y nieraz kilka
lub kilkana�cie miesiêcy. Kiedy nasi
przodkowie wyruszali w podró¿ z si-
tami, ca³e miasteczko szykowa³o im
wielkie po¿egnanie zwane �¯a³o-
snym�. Gdy po d³ugim czasie, nieobec-
no�ci wracali do domu z podarkami
i zarobionymi pieniêdzmi, czeka³o ich
wielkie powitanie, które nazywano
�Radosne�. Powroty sitarzy z dalekich
podró¿y by³y du¿ym wydarzeniem dla
ca³ej spo³eczno�ci.Niegdy� na rogat-
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kach miasta, przy figurze �w. Jana Nepomucena- pa-
trona podró¿nych, wita³o ich ca³e miasto na czele
ze starost¹, burmistrzem, ks. proboszczem, ¿onami,
matkami, dzieæmi i przyjació³mi. Z tej okazji w do-
mach sitarzy odbywa³y siê wielkie uczty, gdzie czê-
stowano wódk¹, arakiem i przywiezionymi z dale-
kich krajów przysmakami. Wszyscy z zaciekawie-
niem s³uchali d³ugich opowie�ci o przygodach w da-
lekich krajach, o zwyczajach i odmienno�ciach kul-
turowych innych narodów.

Widowisko jak siê patrzy
Nawi¹zuj¹c do tych piêknych tradycji ¿egnania i wi-
tania sitarzy, ju¿ od kilku lat, w cyklu dwuletnim,
przemiennie wiosn¹ i jesieni¹ organizowane jest
w Bi³goraju plenerowe widowisko, w zale¿no�ci od
swego charakteru tytu³owane �Po¿egnanie sitarzy,
co siê nazywa ¯A£OSNE� lub �Powitanie sitarzy,
co siê nazywa RADOSNE�. 4 wrze�nia ogl¹dali�my
rekonstrukcjê �Radosnego�. Mieszczki bi³gorajskie,
�sitarki�- �groszówki�, zacni mieszczanie i parob-
kowie odgrywali scenki wprowadzaj¹ce zgromadzo-
nych widzów w charakter i tematykê widowiska. Tu¿
po godz. 16 pierwsze wozy sitarzy nadjecha³y od
strony Zamo�cia . Przed figur¹ �w. Jana Nepomu-
cena na przyby³ych czekali ju¿ w³odarze miasta: Sta-
rosta Bi³gorajski, Burmistrz Miasta, Wójt Gminy

i Proboszcz Parafii WNMP. Nastêpnie wszyscy ka-
walkad¹ wozów przy d�wiêkach muzyki �piewie
i okrzykach udali siê pod Zagrodê Sitarsk¹, gdzie
zgodnie ze starym obyczajem sitarzy powitano chle-
bem i sol¹.
Stamt¹d t³umnie przemieszczono siê na plac przed
Bi³gorajskim Centrum Kultury, gdzie czeka³a przy-
gotowana dla uczestników widowiska uczta. Na
kilkudziesiêciu kramach gospodynie i gospodarze
roz³o¿yli tradycyjne, regionalne wyroby. Ka¿dy
znalaz³ co� dla siebie: od wiejskich wêdlin pocz¹w-
szy na miodzie i szczypkach cukrowych skoñczyw-
szy. Nie zabrak³o te¿ �piewu i tañca. T³umnie  ze-
branym na placu przygrywali cyganie i kapele. Pu-
bliczno�æ zabawiali tak¿e sztukami cyrkowymi ar-
ty�ci ze Lwowa.

Po raz kolejny w powitaniu sitarzy uczest-
niczy³o kilka tysiêcy mieszkañców Bi³goraja, co po-
twierdza opiniê, i¿ owa ¿ywa forma edukacyjno-
promocyjna stanowi idealny sposób na przypomnie-
nie naszych korzeni, historii, tradycji i kultury.

G³ównymi organizatorami przedsiêwziêcia,
do którego realizacji przygotowania trwa³y kilka ty-
godni byli: Bi³gorajskie Centrum Kultury, Funda-
cja �Kresy 2000�, Muzeum Ziemi Bi³gorajskiej,
M³odzie¿owy Dom Kultury. Zaanga¿owane by³y in-
stytucje jak i osoby prywatne, które chcia³y wzi¹æ
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udzia³ w �wiêcie sitarzy.
Partnerem przedsiêwziêcia
byli:  Starostwo Powiatowe,
Urz¹d Miasta Bi³goraj ,
Urz¹d Gminy Bi³goraj.

Wszystkim orga-
nizatorom, partnerom
i sponsorom nale¿¹ siê s³owa
uznania i podziêki, gdy¿ jak
pokazuje frekwencja, to-
warzysz¹ca kolejnym edy-
cjom imprezy �Radosne-
¯a³osne�,  by³  to strza³
w dziesi¹tkê. Pomys³odawca
cyklu Fundacja Kresy 2000
zosta³a beneficjentem wielu

znacz¹cych nagród, m.in.: za
najciekawsze wydarzenie
folklorystyczne na Lubelszczy�nie,
oraz nagrodê Akademii Rozwoju
Filantropii w Polsce i Polsko
Amerykañskiej Fundacji
Wolno�ci za realizacjê projektu w
ramach programu �Dzia³aj
Lokalnie�. Poza tym ukazanie
naszej odrêbno�ci kulturowej
i tradycji w prze-my�lanej formie
i dobrej oprawie artystycznej
pozwala nam nie tylko pamiêtaæ
o naszej przesz³o�ci, ale ¿ywo
w niej uczestniczyæ.

Powiatowy Turobin

Do¿ynki Powiatowe roku 2005 odby³y siê w Turobi-
nie w dzieñ �wiêta Matki Boskiej Siewnej przypada-
j¹cy na 8 wrze�nia.  Obchody rozpoczê³a Msza �w.
celebrowana przez ks. Proboszcza W³adys³awa Tru-
bickiego. Uczestniczy³y w niej delegacje wszystkich
gmin powiatu.

Czê�æ obrzêdowa do¿ynek odbywa³a siê na
placu Zespo³u Szkó³ w Turobinie, tam te¿ starostowie
do¿ynek, Helena Kuna i Tadeusz Misiura, wrêczyli go-
spodarzom bochny chleba wypieczone z tegoroczne-
go zbo¿a. Wielkim zainteresowaniem cieszy³y siê
wieñce do¿ynkowe, ich ró¿norodno�æ prezentowane
przez poszczególne delegacje gmin. Obrzêd do¿ynko-
wy dope³ni³o symboliczne z³o¿enie darów p³odów zie-
mi, chleba, owoców i miodu. Du¿¹ atrakcj¹ folklory-
styczn¹ by³ udzia³ w do¿ynkach reprezentacji górali
podhalañskich. By³y wymiany kapeluszy, ciu-
pag, oscypków, chleba i bi³gorajskich sit.
W czê�ci oficjalnej Alfred Sobótka Wójt Gmi-
ny Turobin Gospodarz tegorocznych do¿ynek
witaj¹c rolników zaproszonych go�ci, miesz-
kañców gminy powiedzia³: �Do¿ynki s¹ okazj¹
do podziêkowania Bogu za plony, a rolnikom
i ludziom wsi za ¿niwny trud. Dzisiaj �wiêcone
s¹ nasiona zbó¿ pod przysz³oroczne zasiewy
i jak co roku, rolnicy przygotowuj¹ ziemiê, pod
przysz³oroczne zbiory, z nadziej¹, ¿e ich praca
bêdzie w³a�ciwie doceniana przez w³adze pañ-
stwowe i dobrze wynagradzana...�. Stani-
s³aw Schodziñski Starosta Bi³gorajski w swym
wyst¹pieniu wyrazi³ szacunek dla ciê¿kiej pra-
cy ludzi wsi oraz trudu jaki musz¹ wk³adaæ
w pracê na roli, po to by na stole zawsze móg³

znale�æ siê chleb. ¯yczy³ wszystkim, aby dary pracy
r¹k ludzkich by³y odpowiednio doceniane, a praca na
roli odpowiednio op³acana. Wielu rolnikom w trakcie
uroczysto�ci do¿ynkowych wrêczono honorowe od-
znaczenia przyznawane przez Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi �Zas³u¿ony Dla Rolnictwa�. Otrzymali
je: Jaros³aw Wujec z Tereszpola, Janusz Gnida z Li-
powca Tereszpolskiego, Piotr Lewandowski z Teresz-
pola, Marek Konopka jako kierownik Wydz. Rolnic-
twa, Ochrony �rodowiska i Le�nictwa Starostwa Po-
wiatowego w Bi³goraju, Bogus³aw Larwa z Luchowa
Górnego, Andrzej Kwiatkowski z Ró¿añca, Krzysztof
Momora z Tarnogrodu, Bogdan Krupczak z Luchowa
Dolnego, Zbigniew Mazurek z Ró¿añca, Kazimierz
Dzido z Bidaczowa Starego, Eugeniusz Maciocha
z Dere¿ni Majdañskiej, Jan Gromadzki ze Smólska Du-
¿ego, Stanis³aw Boryta z Ch³opkowa,
Stanis³aw Dziura, Bogdan Furmanek, Aleksander Pasz-
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ko, Jan Cho³ota z Woli K¹teckiej, Feliks Fili-
powicz z Frampola, Wies³aw Kapica z Radziê-
cina, Zenon Kapica, Zdzis³aw Kot z Komo-
dzianki, Tadeusz Korgul z Woli Radziêckiej,
Andrzej Ksi¹¿ek, Zbigniew Kowal, ze Smo-
rynia Stanis³aw Kubina, Feliks Kuna, Robert
Polak, Józef Stañczyk, ze Starej Wsi Zdzis³aw
Lachowski, z K¹tów Edward Liwak, z Pulczy-
nowa Henryk Mielnik. Do¿ynkom towarzy-
szy³a równie¿ wystawa: sprzêtu rolniczego,
wyrobów pszczelarskich, warzywniczych i ro-
�lin ozdobnych. Oferowano wiele ciekawych
atrakcji dla dzieci i doros³ych, w³¹cznie z de-

gustacj¹ lokalnych smako³yków, chleba ze smalcem
i kiszonymi ogórkami. Doro�li mogli degustowaæ i
oceniaæ jako�æ miodów pitnych. Starostowie tegorocz-
nych do¿ynek to czo³owi rolnicy Gminy Turobin, He-
lena Kuna mieszka w Smoryniu, gdzie prowadzi wraz
z mê¿em gospodarstwo rolne ukierunkowane na pro-

dukcjê ¿ywca wieprzowego. Natomiast
starosta jest mieszkañcem Kolonii Gu-
zówka. Zajmuje siê g³ównie hodowl¹
byd³a. Na swoim gospodarstwie upra-
wia pszenicê, jêczmieñ, kukurydzê.
Czê�æ artystyczn¹ do¿ynek wype³ni³y
ludowe zespo³y folklorystyczne z Bisz-
czy, Ch³opkowa, Stanis³awowa, Tarno-
grodu, Bi³goraja. W prezentacjach
scenicznych przypomnia³y pie�ni ob-
rzêdowe a tak¿e bukoliki z dowcipny-
mi tekstami dotycz¹cymi g³ównie wój-

tów ich urzêdników czêsto tak¿e sytuacji politycznych.
Du¿¹ popularno�ci¹ cieszy³ siê koncert �Big-bandu�
pod dyrekcj¹ Czes³awa Pachuty z Bi³goraja. Z kolei
scen¹ zaw³adnê³a muzyka dyskotekowa. Zabawa trwa-
³a do pó�nego wieczora.

�Nasze kulinarne dziedzictwo�

XI �wiatowa Konferencja Gospodarcza Polonii pod
has³em �Nasze kulinarne dziedzictwo� odby³a siê
10 wrze�nia 2005 roku w Senacie RP  w Warszawie.
Do udzia³u w konferencji reprezentacjê Starostwa Po-
wiatowego w Bi³goraju zaprosi³ Marsza³ek Wojewódz-
twa Lubelskiego Edward Wojtas. Delegacja Powiatu
Bi³gorajskiego pod kierownictwem Tadeusza Ferensa
Cz³onka Zarz¹du Powiatu Bi³gorajskiego prezentowa³a
swój sztandarowy produkt regionalny �piróg bi³goraj-
ski�. W warszawskiej �Królikarni� piróg serwowany
przez ubran¹ w bi³gorajski strój Kasiê smakowa³
wszystkim. Przy stoisku Województwa Lubelskiego
oprócz piroga mo¿na by³o skosztowaæ: miodów pit-
nych spó³dzielni APIS z Lublina, wyrobów wêdliniar-
skich z masarni Andrzeja Was¹ga w Hedwi¿ynie oraz
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sêkacza podlaskiego. Nasz Lubelski stó³ cieszy³ siê
du¿ym zainteresowaniem Polonii. Kosztuj¹c piroga
wielu �polonusów� z rozrzewnieniem wspomina³o
smak �babcinego� pieroga z czasów dzieciñstwa,
chwalono walory smakowe, niektórzy pytali o sposób
przygotowania. Prezentacjê rozpocz¹³ bi³gorajanin
z urodzenia; Henryk Wujec Przewodnicz¹cy Polskiej
Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego, od degu-
stacji �piroga bi³gorajskiego� Otrzymali�my wiele po-

chwa³ za formê prezentacji, piroga, komplementowa-
no ubran¹ w strój ludowy bi³gorajankê serwuj¹c¹ nasz
wyrób. Piróg by³ owocem pracy m³odzie¿y z Zespo³u
Szkó³ Zawodowych i Ogólnokszta³c¹cych w Bi³gora-
ju pod kierunkiem p. Barbary Sosnowskiej.

Degustacja przysmaków kulinarnych by³a tak-
¿e okazj¹ do  szerszej prezentacji Ziemi Bi³gorajskiej
jej walorów turystycznych, przyrodniczych, tradycji
historii i wspó³czesno�ci.

Tradycja gry na rogu
my�liwskim jest wci¹¿

kultywowana, a grono jej
sympatyków pozyskuje stale

nowych cz³onków.

 Kresowy Konkurs Sygnalistów My�liwskich
odby³ siê 24 wrze�nia 2005 r. w Zespole Szkó³ Le-
�nych w Bi³goraju. Zanim rozleg³y siê pierwsze  d�wiê-
ki rogów, uczniowie Zespo³u Szkó³ Le�nych w Bi³go-
raju wyg³osili referat dotycz¹cy historii i znaczenia
sygna³ów my�liwskich w ³owiectwie i le�nictwie. Na-
stêpnie rozpoczê³y siê przes³uchania. Sygnali�ci pre-

zentowali siê w kategoriach indywidualnej i zespo³o-
wej, w ró¿nych klasach sygna³ów my�liwskich.
Ka¿dy solista (lub zespó³) mia³ do wykonania ze-

staw trzech sygna³ów, przy czym w ka¿dej z klas
prezentowano te same sygna³y.

Jurorzy oceniali wystêp wg nastêpuj¹cych kryteriów:
- Wygl¹d zewnêtrzny, prezentacja wykonawcy

0 � 10 pkt.
- Zgodno�æ z zapisem nutowym 0 � 10 pkt.
- Technika zadêcia, brzmienie d�wiêku 0 � 10 pkt.

Ostatecznie o tytu³y zwyciêzców w V KKSM walczy-
³o 22 solistów oraz 8 zespo³ów. Ogó³em by³y to 42 oso-
by reprezentuj¹ce g³ównie szko³y le�ne, organizacje
³owieckie i nadle�nictwa.
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Laureatami V KKSM zostali:

W kategorii indywidualnej

KLASA  A
1. Cebula Tomasz � Zespó³ Szkó³ Le�nych

w Bi³goraju
2. Brzyski £ukasz - Zespó³ Szkó³ Le�nych

w Bi³goraju
3. Drzewicki Tomasz - Zespó³ Szkó³ Le�nych

w Bi³goraju
KLASA  B
1. Kowal Piotr � Zespó³ Sygnalistów My�liw-

skich �Akteon�
2. Maziarczyk Nina - Zespó³ Szkó³ Le�nych

w Bi³goraju, Kopacz Robert � Nadle�nictwo Cho-
ty³ów

3. Nowakowski Grzegorz � Zespó³ Szkó³ Le�nych
w Bi³goraju

KLASA C
1. Rybak Mateusz - Zespó³ Szkó³ Le�nych

w Bi³goraju
2. Owsicki Robert � Zwierzyniecki O�rodek Kul-

tury i Rekreacji
3. Juszczak Mateusz - Zwierzyniecki O�rodek

Kultury i Rekreacji
KLASA D
1. Wojdy³a Karol - Zwierzyniecki O�rodek Kultu-

ry i Rekreacji
2. S³omiany Micha³ - Zwierzyniecki O�rodek

Kultury i Rekreacji

W kategorii zespo³owej

Klasa  G
1. Zespó³ Sygnalistów My�liwskich �Darz Bór�

z Zespo³u  Szkó³ Le�nych Bi³goraju
2. Zespó³ Sygnalistów My�liwskich �Polesia

Czar� przy RDLPañstwowych  w Lublinie
Klasa B

1. Zespó³ Sygnalistów My�liwskich �Nigdy nie
zaga�nie� z  OZPZ£ w Lublinie

2. Zespó³ Sygnalistów My�liwskich z Technikum
Le�nego  w Lesku

Klasa C
1. Zespó³ Sygnalistów My�liwskich z  Nadle�nic-

twa Lubartów
2. Zespó³ Sygnalistów My�liwskich �Knieja�

z Zespo³u  Szkó³ Le�nych  w Bi³goraju
3. Zespó³ Sygnalistów My�liwskich ze Zwierzy-

nieckiego O�rodka Kultury i Rekreacji
Klasa D
1. Zespó³ Sygnalistów My�liwskich ze Zwierzy-

nieckiego O�rodka Kultury i Rekreacji

Laureaci konkursu wabienia:

Wabienie byka � Kolano Jaros³aw, Szawara
Mateusz, Kopacz Robert

Wabienie koz³a � Wa¿ny Mateusz, Go³êbiowski
Damian

Wabienie lisa � Wa¿ny Mateusz, Kozio³ Rafa³,
Kuchciak Tomasz

Odbywaj¹cy siê po raz pi¹ty KKSM to dobra
okazja na krótkie podsumowanie piêciu edycji. Wielu
sygnalistów absolwentów, to obecnie cz³onkowie ze-
spo³ów sygnalistów dzia³aj¹cych przy nadle�nictwach,
organizacjach ³owieckich, uczelniach le�nych. Kreso-
wy Konkurs Sygnalistów My�liwskich jest mi³¹ okazj¹
do spotkania z nimi, gdy¿ chêtnie wracaj¹ w miejsce
gdzie zrodzi³a siê ich namiêtno�æ. Przy okazji
V Jubileuszowego Konkursu warto przypomnieæ, ¿e Ze-
spó³ Sygnalistów �Darz Bór� z Bi³goraja dzia³a od 1987
roku. Powsta³ z inicjatywy Dyrektora Henryka Studnickie-
go. Przez szereg lat opiekunem sygnalistów by³ Pan Adam
Mazurek, a od wrze�nia 2004 roku opiekê przejê³a Pani
Kamila Ziêba i Pan Zbigniew Tkaczyk.

XXXVIII Sesja

Jesienna XXXVIII Sesja II Kadencji Rady Powiatu
w Bi³goraju odby³a siê w dniu 29 wrze�nia 2005 roku
w Stanicy Wêdkarskiej w Józefowie. Zgodnie z przy-
jêt¹ zasad¹ wyjazdowe sesje s¹ okazj¹ do bli¿szego
poznania gminy zapraszaj¹cej, wspó³gospodarza se-
sji. Tak te¿ by³o w Józefowie. XXXVIII Sesja charak-
teryzowa³a siê sk³adanymi sprawozdaniami z realiza-
cji zadañ przez:
- Inspektora Nadzoru Budowlanego za 2004 rok.
- Dyrektora PUP za 2004/2005r.

Wybrane fragmenty sprawozdania z dzia³al-
no�ci Powiatowego Inspektoratu Nadzoru

Budowlanego w Bi³goraju za 2004 r.

Zmiany przepisów ustawy prawo budowlane
Zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami ustawy do za-
dañ organu nadzoru budowlanego nale¿y w szczegól-
no�ci :
- wykonywanie czynno�ci inspekcyjno-kontrolnych
w zakresie prawid³owo�ci przebiegu procesu budow-
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lanego i utrzymania obiektów budowlanych, wyja�nia-
nie przyczyn powstania katastrofy budowlanej, pro-
wadzenie ujednoliconych ewidencji rozpoczynanych
i oddawanych do u¿ytkowania obiektów budowlanych

Kontrole w 2004 roku
Realizuj¹c powy¿sze zadania wykonano 251 kontroli,
w tym 225 w wyniku interwencji i skarg, 178 kontroli
obowi¹zkowych zwi¹zanych z udzieleniem pozwole-
nia na u¿ytkowanie obiektów budowlanych. Na pod-
stawie przeprowadzonych oglêdzin wszczêto 403 po-
stêpowañ administracyjnych i wydano 303 decyzji
ostatecznych , w tym 38 decyzji nakazuj¹cych rozbiór-
kê obiektów budowlanych, realizowanych bez wyma-
ganego pozwolenia na budowê lub zg³oszenia, 6 de-
cyzji nakazuj¹cych rozbiórkê obiektów budowlanych,
realizowanych w sposób istotnie odbiegaj¹cy od wa-
runków udzielonego pozwolenia na budowê, 4 decy-
zji nakazuj¹cych rozbiórkê budynków zniszczonych,
nie nadaj¹cych siê do remontu lub odbudowy oraz
78 postanowieñ.

Problem azbestu
Szacuje siê ,¿e na dachach i elewacjach znajduje siê
oko³o 15 ton p³yt azbestowo- cementowych p³askich
i falistych. Zgodnie z przepisami rozporz¹dzenia Mi-
nistra Gospodarki ,Prac i Polityki Spo³ecznej z dnia
23 pa�dziernika 2003 r. w sprawie wymagañ w za-
kresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu
oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub
urz¹dzeñ, w których jest wykorzystywany azbest
(Dz.U.Nr 192, póz. 1876) w³a�ciciel, zarz¹dca lub
u¿ytkownik obiektu budowlanego zobowi¹zany jest
z³o¿yæ odpowiednio do wójta, burmistrza lub prezy-
denta informacjê o wyrobach zawieraj¹cych azbest
i miejscu ich wykorzystania. Ponadto w³a�ciciel obo-
wi¹zany jest przed³o¿yæ do organu nadzoru budow-
lanego ocenê przydatno�ci do dalszej eksploatacji wy-
robu zawieraj¹cego azbest.

Remonty
Zmiana dotyczy remontów istniej¹cych ju¿ obiek-
tów z urz¹dzeniami. Zamiar ich przeprowadzenia
wystarczy zg³osiæ do Starostwa Powiatowego. Do-
tychczas remont na zg³oszenie nie obejmowa³ zmian
lub wymiany elementów konstrukcyjnych obiektu
i instalacji gazowych , a tak¿e je�li wp³ywa³ na zmia-
nê wygl¹du w odniesieniu do otaczaj¹cej zabudo-
wy na terenie miast. Obecnie remont wszelkich
obiektów budowlanych wraz z urz¹dzeniami nie
wymaga pozwolenia na budowê, pod warunkiem,
¿e nie bêdzie to przebudowa, rozbudowa lub nad-
budowa. Zaznaczyæ nale¿y, ¿e podwy¿szenie wy-

soko�ci budynku , chocia¿by nie powsta³a nowa
kondygnacja stanowi nadbudowê, do której maj¹ za-
stosowanie op³aty legalizacyjne. Prawo budowlane
uznaje za remont wykonywanie w istniej¹cym
obiekcie robót budowlanych polegaj¹cych na odtwo-
rzeniu stanu pierwotnego, przy czym dopuszcza siê
stosowanie wyrobów budowlanych innych ni¿ u¿y-
to w stanie pierwotnym.

Budynki gospodarcze
Nowelizacja zwolni³a tak¿e z obowi¹zku uzyskania
pozwolenia na budowê: wolno stoj¹cych parterowych
budynków gospodarczych, wiat i altan oraz przydo-
mowych oran¿erii o powierzchni zabudowy do 25 m,
przy czym ³¹czna liczba tych obiektów na dzia³ce nie
mo¿e przekraczaæ dwóch na ka¿de 500m

2
 powierzch-

ni dzia³ki, wolnostoj¹cych kabin telefonicznych, szaf
i s³upków telekomunikacyjnych, monta¿u wolno sto-
j¹cych kolektorów s³onecznych, przebudowie dróg,
sieci elektroenergetycznych, wodoci¹gowych, kana-
lizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyj-
nych.

Przy³¹cza
Z obowi¹zku uzyskania pozwolenia nowelizacja
zwalnia wszystkie przy³¹cza: elektroenergetyczne,
wodoci¹gowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne i te-
lekomunikacyjne, tak¿e je¿eli prowadz¹ one do nie-
zabudowanej dzia³ki. Po nowelizacji inwestor bê-
dzie móg³ zg³osiæ do Starostwa Powiatowego za-
miar budowy przy³¹czy lub zastosowaæ siê do prze-
pisów bran¿owych ( prawo energetyczne, ustawa
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym od-
prowadzaniu �cieków) sporz¹dzaj¹c tylko plan sy-
tuacyjny przy³¹czy wykonany na kopii aktualnej
mapy zasadniczej.

Prognozy
W 2004 r. nadal utrzymuje siê wystêpuj¹ca ju¿ od
paru lat tendencja spadku ogólnej liczby wydawa-
nych pozwoleñ na budowê. Za ubieg³y rok zanoto-
wano 5 % spadek ilo�ci wydanych pozwoleñ na bu-
dowê, natomiast znacznie , bo a¿ o 64 % wzros³a
ilo�æ budów realizowanych
na podstawie zg³oszenia. Tendencja taka bêdzie rów-
nie¿ wystêpowaæ w latach nastêpnych z tytu³u dal-
szych zmian w przepisach prawa budowlanego,
wprowadzonych ustaw¹ z dnia 28 lipca 2005 r.
o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz o zmia-
nie niektórych innych ustaw (Dz.U.Nr 163,
poz.1364) obowi¹zuj¹cych od dnia 26 wrze�nia 2005
r. Nowelizacja prawa budowlanego wyd³u¿a listê
obiektów, zwolnionych z obowi¹zku uzyskania po-
zwolenia na budowê.
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Sprawozdanie Dyrektora Powiatowego Urzê-
du Pracy za 2004 rok oraz I pó³rocze 2005 a tak-
¿e informacje o stanie i strukturze bezrobocia
w Powiecie Bi³gorajskim wed³ug stanu z dnia
31.08.2005r.

Poziom bezrobocia
W roku bie¿¹cym w naszym powiecie zauwa-

¿alna jest wyra�na tendencja spadkowa liczby bezro-
botnych. Na koniec sierpnia br. liczba bezrobotnych
zarejestrowanych w PUP w Bi³goraju wynios³a 6.665
osób, jest to o 10,5% mniej ni¿ w roku ubieg³ym. Sto-
pa bezrobocia w sierpniu zmniejszy³a siê do 14,1%
(dla porównania w województwie lubelskim � 16,7%,
a w kraju � 17,8%).

Promocja i aktywizacja
Obowi¹zuj¹ca od 1 czerwca 2004r. ustawa o pro-

mocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy na³o¿y³a
na urzêdy pracy wiele nowych obowi¹zków. G³ównym

zadaniem Urzêdu jest promocja zatrudnienia i aktywiza-
cja osób bezrobotnych, a nie dzia³ania os³onowe. Nacisk
po³o¿ony jest wiêc na po�rednictwo pracy, poradnictwo
zawodowe oraz organizowanie i finansowanie szkoleñ i za-
trudnienia subsydiowanego (prace interwencyjne, sta¿e).
Du¿ym wyzwaniem sta³a siê realizacja zadañ wynikaj¹-
cych z udzia³u urzêdów pracy w europejskich s³u¿bach
zatrudnienia, w szczególno�ci podejmowanie dzia³añ w za-
kresie pozyskiwania i wydatkowania �rodków finanso-
wych z funduszy strukturalnych na aktywizacjê osób bez-
robotnych. W roku bie¿¹cym Urz¹d dysponuje �rodkami
Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Spo³ecznego
w ³¹cznej kwocie 4.792.000 z³. Obecnie realizowane s¹
2 projekty wspó³finansowane z Europejskiego Funduszu
Spo³ecznego. Pierwszy dla m³odzie¿y do 25 roku ¿ycia
a drugi dla osób d³ugotrwale bezrobotnych. W  ramach
tych projektów aktywizacj¹ objêtych zostanie 529 osób.
Ponadto wspólnie z samorz¹dami gmin realizowane s¹ na-
stêpuj¹ce programy: �Dbajmy o �rodowisko� dla 64 osób,
�Id�my z pomoc¹� dla 21 kobiet, natomiast w sierpniu   ze
spó³kami wodnymi program �Aqua� dla 21 osób.

W 2005 roku Urz¹d przyst¹pi³ równie¿ do reali-
zacji programu �Pierwszy biznes�. Program skierowany
jest do m³odzie¿y, zainteresowanej rozpoczêciem w³a-
snej dzia³alno�ci gospodarczej. Osobom chêtnym pro-
ponujemy szkolenia z zakresu pomocy prawnej �Jak za-
³o¿yæ w³asn¹ firmê� oraz dotacje z Funduszu Pracy w kwo-
cie do 10 tys z³. Do koñca sierpnia Urz¹d pozyska³ 1684
ofert pracy. Najwiêcej miejsc pracy powsta³o w handlu,
budownictwie, przy produkcji  mebli i w us³ugach.

Korzystaj¹c z przywileju wspó³gospodarza Sesji Bur-
mistrz Józefowa Zbigniew Bielak promuj¹c swoj¹ gmi-
nê informowa³ radnych o jej dotychczasowym rozwoju
i kierunkach wytyczonych na przysz³o�æ, które okre�laj¹
dwa fundamentalne dokumenty - �Strategia rozwoju
gminy i miasta Józefów w latach 2000 � 2010� oraz
�Plan Rozwoju Lokalnego 2004 � 2013�. Zdaniem
Burmistrza to w oparciu o wytyczne zawarte w tych opra-
cowaniach realizowane s¹  inwestycje maj¹ce na celu
rozwój gminy. Najwiêksze z nich:

� budowa kanalizacji w Józefowie - najwiêksza
inwestycja w dziejach Józefowa, rozpoczêta
w 2003 roku. Do tej pory wybudowano mecha-
niczno-biologiczn¹ oczyszczalniê �cieków opart¹
na austriackiej technologii i ukoñczono 3 etapy
budowy kanalizacji, których koszt wyniós³
8.318.000 z³ . Inwestycja nie by³aby mo¿liwa
do wykonania, gdyby nie �rodki pomocowe �
60% ww. kwoty.

� budowa sali gimnastycznej przy szkole pod-
stawowej w Stanis³awowie � 468.000 z³, dota-
cje � 180.000 z³

� budowa dróg w Siedliskach i Górecku Starym
2,5 km � koszt 470.000 z³ � dofinansowano
275.000 z³.

     Najbli¿sze plany inwestycyjne to adaptacja czê�ci
pomieszczeñ gospodarczych piwnic w budynku Miej-
skiego O�rodka Kultury w Józefowie w celach utwo-
rzenia bazy rehabilitacyjnej i kulturalno-o�wiatowej dla
mieszkañców gminy i budowa 3 kilometrowego odcin-
ka drogi w Górnikach Nowych. Wnioski o dofinanso-
wanie ww. inwestycji zosta³y z³o¿one w Urzêdzie Mar-
sza³kowskim.


