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LISTOPAD

Nowe nawierzchnie dróg
powiatowych i wojewódzkich

W zakresie   wykonania  remontów   nawierzchni
na drogach powiatowych, dziêki wspó³pracy i po-

mocy samorz¹dów gminnych Powiatu   Bi³goraj-
skiego   wykonano   ponad   8   km   dywaników,
uzyskuj¹c pomoc zewnêtrzn¹ na kwotê ok. 1,9 mln

Marsza³ek w Bi³goraju

Z inicjatywy Stanis³awa Schodziñskie-
go Starosty Bi³gorajskiego w dniu 2 listopa-
da go�ci³ z gospodarsk¹ wizyt¹ w naszym po-
wiecie Marsza³ek Województwa Lubelskie-
go Pan Edward Wojtas. W zorganizowanej
z tej okazji naradzie uczestniczyli: burmi-
strzowe, wójtowie, kierownicy jednostek
podleg³ych i wydzia³ów starostwa, radni Sej-
miku Wojewódzkiego i Powiatu. G³ównymi
tematami narady by³y:

1. Szanse i zagro¿enia rozwoju Powiatu
       Bi³gorajskiego

2. Natura 2000

z³., a roboty ³¹cznie kosztowa³y ok. 4 min z³. Wyko-
nano odcinki dróg i ulic: Narutowicza i Polnej w Bi³-
goraju, chodnik w Dere�ni, Hamerni, dywanik    as-
faltowy    Zagumnie    -    Zacisze,    Ciosmy    -
Huta Krzeszowska,  Korytków  Du¿y - Uj�cie,  Sól

- Majdan Nowy,  Albinów - Jêdrze-
jówka, Gilów - Teodorówka, Majdan
Stary - Zanie, Podso�nina £ukowska
- Tarnogród, Tereszpol - Smólsko,
Ch³aniów - Zab³ocie, w budowie ron-
do w Bi³goraju. Na drogach woje-
wódzkich Zarz¹d Dróg Wojewódz-
kich, przy wspó³pracy samorz¹dów
lokalnych powiatu bi³gorajskiego
wykona³ w 2005 r. ok. 11 km nowych
dywaników na kwotê niespe³na 7 mln
z³., gdy w latach poprzednich wyko-
nano po parê kilometrów. Wykona-
no nowe warstwy bitumiczne
w Aleksandrowie, Tarnogrodzie, ul.
Krzeszowskiej w Bi³goraju, Marko-
wiczach, Frampolu, £ukowej i Ba-
nachach. Wszystkie te �rodki s¹ nie
wystarczaj¹ce, �wiadczy o tym stan

naszych dróg. W ostatnich latach rz¹d zlikwidowa³
subwencjê drogow¹, a �rodki z akcyzy kierowane
s¹ przede wszystkim na drogi krajowe.

Powiat w pigu³ce - Starosta Bi³gorajski

Powiat Bi³gorajski to 14 gmin, w tym  4 miasta. Ogó-
³em zamieszkuje na tym terenie 104 tysi¹ce  miesz-
kañców. Jest to region typowo rolniczy. Dop³aty bez-
po�rednie dla rolników otrzyma³o 80% mieszkañców
tj.10 600 rolników za rok 2004 w kwocie oko³o 33
milionów z³, jako dop³aty bezpo�rednie. Renty struk-
turalne otrzyma³o 150 rolników. Dop³atê do  produk-
cji ekologicznej otrzyma³y 152 gospodarstwa. Nieste-
ty dop³aty bezpo�rednie nie rekompensuj¹ wzrostu cen
�rodków produkcji, a ograniczony rynek zbytu powo-
duje zubo¿enie naszego rolnictwa. Niska op³acalno�æ
produkcji rolnej, brak �cis³ego powi¹zania producen-
tów z przemys³em  rolno-spo¿ywczym. Na terenie po-
wiatu dzia³alno�æ gospodarcz¹ prowadz¹ zak³ady:
�Ambra�, �Mewa�, �Polskone�, �Model Opakowania�,
�Mostostal�, �Cegielnia Markowicze� �Fabryka pu-
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staków Prefabet w D³ugim K¹cie� i  Black Red White.
Ogó³em zatrudnionych jest 4232 tysi¹ce pracowników.
Sektor podmiotów  mniejszych tj. osoby fizyczne, spó³-
ki cywilne, zajmuj¹ siê handlem, us³ugami i drobn¹
wytwórczo�ci¹ co stanowi 81%  zatrudnienia. Taka jest
rzeczywisto�æ dnia dzisiejszego.
Najwiêksz¹ nasz¹ bol¹czk¹ s¹ problemy drogowe,
zdrowotne oraz rozwój infrastruktury technicznej.
W sferze ochrony zdrowia najpilniejszym zadaniem
jest pozyskanie �rodków finansowych na wyposa¿e-
nie szpitala, pozyskanie �rodków na budowê dróg
i przekwalifikowanie drogi wojewódzkiej nr 835 na

drogê krajow¹. Mamy najd³u¿sz¹ sieæ dróg wojewódz-
kich w ca³ym województwie lubelskim o bardzo z³ej
jako�ci, drogi powiatowe s¹ w podobnym stanie. Tyl-
ko w gminie Frampol wystêpuje odcinek drogi krajo-
wej. Chocia¿ przyznaæ nale¿y, i¿ w tym roku w po-
równaniu do lat ubieg³ych nak³ady na drogi wojewódz-
kie s¹ wy¿sze. Wspólnie z Zarz¹dem Dróg Wojewódz-
kich uda³o siê zbudowaæ kilka odcinków nowych na-
wierzchni:
Majdan Nowy �Tomaszów - 1,6 km
Tarnogród - 0,80 km
Ksiê¿pol - Majdan Stary - 2,4 km
Przebudowa drogi wojewódzkiej 2 km- Bi³goraj � Sól
W gminie £ukowa i Bi³goraj niewielkie odcinki - ra-
zem oko³o 11 km.
Naszymi kolejnymi bol¹czkami jest brak w³a�ciwego
wykorzystania surowców odnawialnych, budowa
obiektów termalnych, zbiorników retencyjnych, roz-
wój rolnictwa ekologicznego, przemys³u rolno-spo-
¿ywczego i ogrodniczego, a tak¿e wykorzystanie za-
sobów lasów i runa le�nego. Informacjê starosty uzu-
pe³ni³a 15 minutowa projekcja filmu  promuj¹ca wa-
lory turystyczne powiatu bi³gorajskiego.

Marsza³ek Województwa Lubelskiego
Edward Wojtas �

�W takich powiatach jak Bi³goraj szans¹
rozwoju jest wykorzystanie walorów przy-

rodniczych�
Przyczyn¹ zapó�nienia rozwoju powiatu bi³gorajskie-
go by³ brak lokalnych inwestycji, realizowanych ze
�rodków bud¿etowych. Wykonywane by³y one tylko
w kilku województwach. Kiedy przysz³y zmiany
w ostatnich 15 latach dotacje �rodków finansowych
nie trafia³y do województwa lubelskiego.
Znamy takie przyk³ady. Agencja Rozwoju Regional-

nego w woj. podkarpackim dysponuje
ogromnymi �rodkami publicznymi,
w konsekwencji czego nast¹pi³ rozwój
przemys³u w tym województwie. Woje-
wództwo Mazowieckie posiada bardzo
du¿e zasoby �rodków finansowych, co
gwarantuje jego rozwój. Natomiast w woj.
lubelskim jednym z niewielu osi¹gniêæ
jest to, ¿e  Agencja Rozwoju Regionalne-
go uratowa³a fabrykê samochodów
w �widniku. Dzi� zak³ad ten ma jasn¹ per-
spektywê rozwoju i posiada pakiet zamó-
wieñ, a Zak³ady Azotowe w Pu³awach s¹
najwiêkszym potentatem  w Europie. Na-
tomiast w takich powiatach jak Bi³goraj
szans¹ rozwoju jest wykorzystanie walo-
rów przyrodniczych i to jest  du¿y poten-
cja³, który musi byæ w sposób szczególny
wykorzystany. Kolejna szansa to  rozwój

rolnictwa ekologicznego, co mo¿e siê wi¹zaæ z ko-
nieczno�ci¹  przezwyciê¿ania przyzwyczajeñ mental-
no�ciowych i niewiary w skuteczno�æ tego kierunku.
Szans¹ jest tak¿e opracowanie strategii Roztocza Za-
chodniego i wykorzystanie walorów turystycznych,
stworzenie doliny ekologicznej ¿ywno�ci, odnowa
dziedzictwa kulturowego poprzez wyrób produktów
regionalnych np. �piroga bi³gorajskiego�. Z³y stan dróg
o których wspomina³ starosta spowodowany zosta³
brakiem inwestycji w waszym powiecie w latach ubie-
g³ych. Obecnie jest szansa na poprawê tej sytuacji
w sposób znacz¹cy. Planujemy przygotowanie inwe-
stycji budowy drogi Bi³goraj � Tarnogród. W m-cu
lipcu opracowany zosta³ program operacyjny do 2020
roku i poddany jest obecnie spo³ecznej konsultacji.
Jednym z  za³o¿eñ tego programu jest przekwalifiko-
wanie drogi o nr 835 z wojewódzkiej, na drogê kra-
jow¹, która by³aby osi¹ rozwoju waszego powiatu.
W pa�dzierniku 2005  we Lwowie zosta³ podpisany
program s¹siedzki, przez okrêg Wo³ynsko-Lwowski
i Podkarpacki, celem którego jest wspieranie instytu-
cji oko³obiznesowych, nale¿y to wykorzystaæ.
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Europejska Sieæ Ekologiczna Natura 2000
Pan Marek Konopka p.o. Kierownika Wydzia-

³u Rolnictwa, Ochrony �rodowiska i Le�nictwa. Natu-
ra 2000 to sieæ ekologiczna wyznaczona na terytorium
pañstw cz³onkowskich Unii Europejskiej, w celu ochro-
ny siedlisk przyrodniczych, gatunków ro�lin i zwierz¹t
zagro¿onych wyginiêciem. Polska \w ramach procesu
integracji z Uni¹ Europejsk¹ zosta³a zobowi¹zana do
wyznaczenia na swoim terytorium potencjalnych ob-
szarów mog¹cych wej�æ do sieci. Wytypowano 256 ob-
szarów stanowi¹cej 9,3 % powierzchni kraju. Ponad
62 % powierzchni wyznaczonych obszarów pokrywa
siê z istniej¹cymi formami ochrony przyrody.

Na teren powiatu bi³gorajskiego siêgaj¹ gra-
nice dwóch obsza-
rów specjalnej
ochrony ptaków
(lasy Janowskie,
Puszcza Solska),
dwa specjalne obsza-
ry ochrony siedlisk
pokrywaj¹ce siê
z ochron¹ ptasi¹
(Uroczyska Lasów
Janowskich, Uro-
czyska Puszczy Sol-
skiej) oraz dwa spe-
cjalne obszary och-
rony siedlisk, które
peryferyjnie siêgaj¹
granic powiatu (Roz-
tocze �rodkowe, Do-
lina £êtowni). £¹-
cznie wyznaczone
obszary obejmuj¹ oko³o 33% powierzchni powiatu bi³-
gorajskiego. Tak du¿y obszar powiatu objêty sieci¹
wywo³uje du¿e zaniepokojenie samorz¹dów gmin-
nych.
Obawa dotyczy przede wszystkim mo¿liwo�ci rozbu-
dowy infrastruktury. W za³o¿eniach ochrona obszarów
w ramach sieci Natura 2000 nie wyklucza ich gospo-
darczego wykorzystania. Jednak¿e realizacja ka¿dego
planowanego przedsiêwziêcia, które jest bezpo�rednio
zwi¹zane z ochron¹ obszaru Natura 2000 jest dopusz-
czalna wy³¹cznie po uzyskaniu decyzji, o �rodowisko-
wych uwarunkowaniach umo¿liwiaj¹cych realizacjê
przedsiêwziêcia. Zatem objêcie obszaru sieci natura
2000 wywo³uje pewne skutki ograniczaj¹ce realizacjê
niektórych przedsiêwziêæ.

Szpital - Inwestycja dekady
Postêpem prac budowy szpitala w Bi³goraju ¿ywo in-
teresowa³ siê Marsza³ek Edward Wojtas. Przypomnij-
my, i¿ inwestycja budowy szpitala realizowana by³a
w roku 2005 i 2004 z Kontraktu dla Województwa

Lubelskiego. W roku 2004  nasz powiat otrzyma³ kwotê
�rodków finansowych z bud¿etu pañstwa w wysoko-
�ci 13.768 tys. z³. Samorz¹d powiatowy do³o¿y³ kwo-
tê 1 005 tys. z³. Gminy Frampol i Aleksandrów prze-
znaczy³y w ubieg³ym roku na przedmiotowa inwesty-
cjê po 10 tys. z³ oraz Miasto Bi³goraj przekaza³o 50 tys.
z³. W ramach powy¿szych kwot wykonane zosta³y
w ca³o�ci dwa bloki szpitalne B i D wraz z sieciami
zewnêtrznymi i pozosta³¹ potrzebn¹ infrastruktur¹
techniczn¹. W lipcu bie¿¹cego roku zosta³ z³o¿ony
wniosek do Urzêdu Marsza³kowskiego na zakup wy-
posa¿enia do nowo wybudowanych bloków szpital-
nych B i D w zadaniu inwestycyjnym pn. �Rozbudo-
wa i modernizacja Szpitala Powiatowego w Bi³gora-

ju� przy   ul.
Dr Pojaska
5 w ramach
K o n t r a k t u
Wojewódz-
kiego dla
Wojewódz-
twa Lubel-
skiego na rok
2005. De-
cyzj¹ Zarz¹-
du Woje-
wództwa Lu-
belskiego Po-
wiat Bi³go-
rajski otrzy-
ma³ dofinan-
sowanie po-
wy¿szego za-
dania z bu-

d¿etu pañstwa w wysoko�ci 3 mln z³. Powiat Bi³go-
rajski równie¿ w 2005 roku wyasygnowa³ na ten cel
kwotê �rodków w³asnych w wysoko�ci 1 mln z³.
Umowa wykonawcza z Wojewod¹ Lubelskim na re-
alizacjê zakupu wyposa¿enia to ³¹czna kwota
4,0 mln z³. W dniu 6 wrze�nia 2005 r. Zarz¹d Po-
wiatu w Bi³goraju podj¹³ uchwa³ê w sprawie wsz-
czêcia postêpowania przetargowego na dostawê
i monta¿ z uruchomieniem urz¹dzeñ i sprzêtu me-
dycznego oraz mebli do nowych obiektów szpital-
nych B i D w ramach przewidzianych �rodków fi-
nansowych. Ponadto zosta³ z³o¿ony wniosek do Zin-
tegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Re-
gionalnego (ZPORR) na potrzeby wyposa¿enia no-
wych obiektów na kwotê ok. 5 mln z³. Proces roz-
patrywania wniosków tak przez Urz¹d Wojewódzki
jak i Urz¹d Marsza³kowski i zwi¹zane z tym usta-
wowe procedury przetargowe trwaj¹ bardzo d³ugo
na które Zarz¹d Powiatu nie ma wp³ywu. Bloki szpi-
talne B i D mog¹ byæ zasiedlone po zakupie i mon-
ta¿u niezbêdnego wyposa¿enia.



64 KURIER

�W krainie ¿ycia i twórczo�ci
Henryka Sienkiewicza�

Z okazji 100 rocznicy otrzymania Nagrody
Nobla 4 listopada 2005r. w Bibliotece Pedagogicznej
w Bi³goraju odby³a siê V Ogólnopolska Konferencja
Naukowa �W krainie ¿ycia i twórczo�ci Henryka Sien-
kiewicza�. Honorowy patronat nad konfe-
rencj¹ sprawowali: Starosta Bi³gorajski,
Marsza³ek Województwa Lubelskiego, Lu-
belski Kurator O�wiaty i Prezes Ogólnopol-
skiego Towarzystwa im. Henryka Sienkie-
wicza. W�ród zaproszonych go�ci znale�li
siê cz³onkowie w³adz samorz¹dowych,
a tak¿e przedstawiciele Marsza³ka Woje-
wództwa Lubelskiego. Podczas konferen-
cji rozstrzygniêto dwa konkursy powiato-
we: czytelniczy i plastyczny, które skiero-
wane by³y do uczniów szkó³ podstawowych
i gimnazjów. Podstawowym celem obu kon-
kursów jest promowanie ¿ycia i twórczo�ci
Henryka Sienkiewicza, rozwijanie i dosko-
nalenie mo¿liwo�ci twórczych dzieci i m³o-
dzie¿y, a tak¿e prezentacja i popularyzacja
ich twórczo�ci. Odzew ze strony szkó³ by³
bardzo du¿y. Na konkurs plastyczny nap³y-
nê³o 120 prac z 38 szkó³ powiatu, w konkursie czytel-
niczym wziê³o udzia³ 11 szkó³ powiatu. Laureaci zo-
stali nagrodzeni cennymi nagrodami, ufundowanymi
m. in. przez Starostê Bi³gorajskiego. Podczas konfe-
rencji z wyk³adami wyst¹pi³o sze�ciu prelegentów.
Prof. zw. dr hab. Lech Ludorowski z Lublina z wyk³a-
dem pt.: �Henryk Sienkiewicz i Nagroda Nobla�. Ste-
fan Szmidt, aktor Teatru Polskiego w Warszawie za-
prezentowa³ temat: �Moje spotkania z Sienkiewiczem
na planie filmowym�. Prof. dr hab. Halina Kosêtka

z Krakowa mówi³a o ma³o znanej twórczo�ci Henry-
ka Sienkiewicza, Ks. Wac³aw Piszczek z Krakowa
mówi³ o ilustrowaniu twórczo�ci pisarza. Nastêpny
wyk³ad mgr Miros³awa Sachar z Bi³goraja dotyczy³
obecno�ci Henryka Sienkiewicza w Bibliotece Pu-
blicznej. Konferencjê zamknê³a mgr Dorota Mach
z Bi³goraja tematem: �O recepcji filmowej Ogniem
i mieczem w �wietle wypowiedzi prasowych�.

Uczestnicy konferencji mieli tak¿e mo¿liwo�æ podzi-
wiaæ talent aktorski s³uchaczy Zawodowego Studium
Medycznego, którzy wyst¹pili ze spektaklem �Quo
vadis cz³owieku XXI wieku?�. Konferencji towarzy-
szy³y:
¨ wystawa prac plastycznych nagrodzonych

w konkursie plastycznym,
¨ wystawa prac ks. Wac³awa Piszczka,
¨ kiermasz ksi¹¿ki sienkiewiczowskiej,
¨ kiermasz rêkodzie³a.

�Ma³e ojczyzny� m³odych poetów.

�Je�li regionalna legenda z Turyngii o doktorze Fau-
�cie czy opowie�æ z prowincjonalnej Manczy mog³y
staæ siê inspiracj¹ utworów Goethego i Cervantesa,
to wolno s¹dziæ, ¿e dzie³a uniwersalne, ogólnoludzkie
wyrastaj¹ z gleby rodzimej, swojskiej. Ale te¿ zakorze-
nienie w kulturze lokalnej, w pejza¿u i ludziach two-
rz¹cych ma³¹ ojczyznê jest zdaniem organizatorów
konkursu bardzo wa¿nym elementem dojrza³o�ci ka¿-
dego cz³owieka�. Te s³owa, wypowiedziane przez jed-
nego z cz³onków jury dra Dariusza Chemperka, sta³y

siê motywem przewodnim podsumowania IV Przegl¹-
du Twórczo�ci Literackiej M³odych Talentów �Moja
ma³a ojczyzna�, którego organizatorami po raz kolej-
ny byli: Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. ONZ i Staro-
stwo Powiatowe w Bi³goraju. Honorowy patronat ob-
jêli: Dziekan Wydzia³u Humanistycznego UMCS prof.
dr hab. Stanis³aw Grabias i Prezes �Fundacji Kresy
2000� Stefan Szmidt. W atmosferze kawiarni literac-
kiej m³odzi arty�ci prezentowali swoje utwory, a za-
proszeni go�cie, w�ród których znale�li siê: Starosta
Bi³gorajski Stanis³aw Schodziñski, Przewodnicz¹cy
Rady Powiatu Franciszek Piêtak a tak¿e opiekunowie
uczestników konkursu, mogli nie tylko pos³uchaæ po-
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ezji, ale równie¿ napiæ siê aromatycz-
nej kawy. Inicjatywa zorganizowania
konkursu powsta³a sze�æ lat temu. Na
pocz¹tku adresowany by³ do uczniów
szkó³ �rednich dawnego wojewódz-
twa zamojskiego, ale organizatorki,
panie: Jadwiga Rataj, Jolanta Rycyk
i Helena Was¹g polonistki z LO im.
ONZ my�l¹ o nadaniu konkursowi
wy¿szej rangi i rozszerzeniu go na
województwo lubelskie, zw³aszcza,
¿e spotka³ siê on z du¿ym odzewem
ze strony m³odzie¿y. Celem konkur-
su jest wyzwalanie inicjatyw arty-
stycznych w �rodowisku uczniow-
skim, a tak¿e upowszechnianie pra-
cy twórczej utalentowanej m³odzie-
¿y. O realizacji tych za³o¿eñ �wiad-
czy wydanie tomiku poezji po pierw-
szej edycji konkursu. W tym roku konkurs literacki
�Moja ma³a ojczyzna� zorganizowany zosta³ 8 listo-
pada 2005 roku i przyniós³ plon w postaci ogromu tek-
stów o ró¿nej warto�ci literackiej. Jury, w sk³ad które-
go weszli dwaj pracownicy UMCS w Lublinie: dr D.
Chemperek i dr A. Niewiadomski I nagrodê w katego-
rii �wiersz� przyzna³o Annie Koszarnej z LO im. ONZ.
Wyró¿nienie w tej samej kategorii otrzyma³a Kamila
Kwarciana, tak¿e uczennica LO im. ONZ. W katego-
rii �proza� przyznano dwa wyró¿nienia: dla Konrada

Kawy z II LO im. Marii Konopnickiej w Zamo�ciu
i dla Anny £abudziñskiej z LO im. Zamojskich
w Szczebrzeszynie. Pozostali uczestnicy, a tak¿e na-
uczyciele opiekunowie otrzymali dyplomy. Odpowie-
dzi na zasugerowane w nazwie Konkursu pytanie o for-
mu³ê �ma³ej ojczyzny� by³y bardzo ró¿ne. Zdaniem
autorów jest ni¹ pejza¿ historyczny, pierwsza mi³o�æ
czy prze¿ywanie dojrzewania. £¹czy je autentyzm wy-
powiedzi, szlachetno�æ tonu i przywi¹zanie do tego,
co najbli¿sze sercu: do owej �ma³ej ojczyzny�.

X Jubileuszowy Festiwal Pie�ni
Patriotycznej i Legionowej

W zamy�le organizatorów i realizatorów
tj. Starostwa Powiatowego w Bi³goraju, Honorowego
Komitetu Organizacyjnego, M³odzie¿owego Domu
Kultury, Festiwal Pie�ni Patriotycznej i Legionowej
jest nierozerwalnie zwi¹zany z uroczysto�ciami patrio-
tycznymi organizowanymi w celu uczczenia jednego
z najwa¿niejszych wydarzeñ w historii naszego Naro-
du, odzyskania przez Polskê  po 123 latach niewoli
Niepodleg³o�ci.

Ocaliæ pie�ñ od zapomnienia
10 lat temu z potrzeby serca poczucia patrioty-

zmu i �wiadomo�ci historycznej �rodowisk prawicowych
Ziemi Bi³gorajskiej narodzi³ siê pomys³ uczczenia
87 rocznicy odzyskania przez Polskê Niepodleg³o�ci. Wy-
dobycia z zapomnienia czêsto znajduj¹cych siê na indek-
sie zakazanych pie�ni i piosenek patriotycznych, które
towarzyszy³y naszym przodkom w walce o woln¹ Pol-
skê, o polski jêzyk, o polsk¹ szko³ê, o nasz¹ tradycjê,
to¿samo�æ i wiarê. Ochronienie od zapomnienia piêknych,

patriotycznych, a przy tym bardzo melodyjnych polskich
piosenek to obowi¹zek wszystkich Polaków.
Dlatego te¿ 10 lat temu zawi¹za³ siê Honorowy Komi-
tet Organizacyjny Festiwalu w sk³adzie: Mieczys³aw
Grygiel� Przewodnicz¹cy, Halina Prochowska� Z-ca
Przewodnicz¹cego, Marian Jagusiewicz� Sekretarz.
W kolejnej edycji festiwalu w sk³ad komitetu weszli:
Józef Kraczek, Marian Jagusiewicz, Bo¿ena Górka. Do
wspó³pracy w realizacji imprezy zaproszono M³odzie-
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¿owy Dom Kultury oraz Katolickie Stowarzyszenie
M³odzie¿y �Serce�, aby wspólnymi si³ami zorganizo-
waæ pierwszy dwudniowy festiwal.

Przez scenê przewinê³o siê wówczas ponad
dwustu uczestników z naszego bi³gorajskiego regionu.
Kolejne edycje festiwalu gromadzi³y równie¿ znacz¹ce
ilo�ci uczestników. Wszyscy mogli�my s³uchaæ i po-
dziwiaæ na scenie dawno nies³yszane i zapomniane pie-
�ni� polskie pie�ni. Trafno�æ pomys³u organizacji Fe-
stiwalu Pie�ni Patriotycznej i Legionowej potwierdzili
mieszkañcy Bi³goraja i powiatu bi³gorajskiego wspo-
magaj¹c jego organizacjê wieloma cennymi nagrodami
przekazywanymi na rzecz festiwalu.

�Legiony� to ¿o³nierska nuta�
Tak¿e w tym roku uczestnicy dopisali. Zapro-

szeni go�cie, w�ród których obecni byli cz³onkowie
w³adz samorz¹dowych i przedstawiciele organizacji spo-
³ecznych, mogli podziwiaæ wystêpy a¿ 32 zespo³ów i so-
listów, podzielonych na dwie kategorie wiekowe, ³¹cznie
ok. 400 wykonawców.
Scenografia zawieraj¹ca barwy narodowe, a tak¿e po-
staæ Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego stanowi³a doskona-
³e t³o dla m³odzie¿y �piewaj¹cej patriotyczne pie�ni. Ko-
misja w sk³adzie: Tomasz Ksi¹¿ek� muzyk, Przewod-
nicz¹cy Komisji, a tak¿e cz³onkowie Rejonowego Ko-
mitetu Obywatelskiego Ziemi Bi³gorajskiej: Mieczys³aw
Grygiel, Bo¿ena Górka, Tadeusz Oleszczak, mia³a bar-

dzo trudny wybór. Po wys³uchaniu uczestników I kate-
gorii wiekowej: przedszkola i szko³y podstawowe, przy-
zna³a tytu³ �Laureata Festiwalu� 5 zespo³om:
� zespó³ �Figielek� z Zespo³u Szkó³ Samorz¹dowych

w Tereszpolu- Zaorendzie,
� duet Kinga i Natalia Marzec ze Szko³y Podstawo-

wej w Aleksandrowie,
� Patrycja Skiba z zespo³em ze Szko³y Podstawo-

wej we Frampolu,
� zespó³ �Szymonki� ze Szko³y Podstawowej

w Czerniêcinie,

� chór z Zespo³u Szkó³ Samorz¹dowych w Teresz-
polu- Zaorendzie.

W II kategorii wiekowej: gimnazja i szko³y �rednie,
jury postanowi³o przyznaæ tytu³ �Laureata Festiwalu�
nastêpuj¹cym zespo³om i osobom:
� chór �Millenium� z Gimnazjum we Frampolu,
� �Belcanto� z Gminnego O�rodka Kultury w Goraju,
� Pawe³ Skiba z Zespo³u Szkó³ Samorz¹dowych

w Tereszpolu- Zaorendzie,
� solistka Paulina Skiba z RCEZ w Bi³goraju,
� studio wokalne �Kombinejszyn� z MDK w Bi³-

goraju.
Jednocze�nie do Koncertu Laureatów w dniu 11 listo-

pada komisja wytypowa³a nastêpuj¹cych kandydatów:
� chór �Millenium� z Gimnazjum we Frampolu,
� duet: Kinga i Natalia Marzec z SP w Aleksandro-

wie,
� Pawe³ i Paulina Skiba z Tereszpola,
� �Belcanto� z GOK w Goraju.
Spo�ród zwyciêzców komisja wytypowa³a  kilku
przedstawicieli naszego powiatu, którzy 2 kwietnia
2006 roku bêd¹ nas reprezentowaæ na IV Ogólnopol-
skim Festiwalu Pie�ni- Piosenki Patriotycznej- Ludo-
wej i Tañca Ludowego w Warce, s¹ to:
�    studio wokalne �Kombinejszyn�,
� Pawe³ i Paulina Skiba z Tereszpola,
� �Belcanto� z GOK e Goraju,
� chór �Millenium� z Frampola.

Wszyscy zwyciêzcy otrzymali cenne nagrody,
ufundowane przez w³adze samorz¹dowe, a tak¿e fir-
my naszego miasta i powiatu.

Kolejny raz Festiwal Pie�ni Patriotycznej i Legio-
nowej spe³ni³ sw¹ rolê. Przypomnia³ nam nie tylko,
jak wielkie dziedzictwo stanowi¹ polskie pie�ni pa-
triotyczne, ale tak¿e od�wie¿y³ nasze poczucie wspól-
noty narodowej i regionalnej. Po raz kolejny sta³ siê
promocj¹ dla bi³gorajskiej kultury, a tak¿e dla utalen-
towanej m³odzie¿y. Miejmy nadziejê, ¿e nastêpne edy-
cje bêd¹ pe³niæ tak¹ sam¹ funkcjê.
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�Tym co s³u¿¹ Bogu, Powiatowi
i Ojczy�nie�

�Tym co s³u¿¹ Bogu, Powiatowi i Ojczy�nie� � to
honorowe wyró¿nienie ustanowione przez Starostê
Bi³gorajskiego przyznawane corocznie z okazji rocz-
nicy Odzyskania przez Polskê Niepodleg³o�ci, jest
najwy¿sz¹ form¹ uhonorowania osób wybitnie zas³u-

¿onych poprzez sw¹ dzia³alno�æ w s³u¿bie lokalnej
spo³eczno�ci. Ustanowiona plakieta to artystyczna
forma plastyczna zawieraj¹ca symbole charakteryzu-
j¹ce Powiat Bi³gorajski jego mieszkañców, kulturê,
rzemios³o i historiê. Umieszczone napisy i herb okre-
�laj¹ fundatora oraz godno�ci za które jest uhonoro-
wany. 7 listopada 2005 roku inauguruj¹c X Jubile-
uszowy Festiwal Pie�ni Patriotycznej i Legionowej
Stanis³aw Schodziñski Starosta Bi³gorajski
wrêczy³ pierwsze �Ryngrafy�, otrzymali je:
Ks. prof. dr hab. Tadeusz Guz Synowi Ziemi
Bi³gorajskiej za wybitn¹ dzia³alno�æ duszpa-
stersk¹, kaznodziejsk¹, naukow¹, historyczn¹
i spo³eczn¹ w s³u¿bie drugiemu cz³owiekowi
w wymiarach Bi³gorajskiej Ojcowizny, Ojczy-
zny Polski, Chrze�cijañskiej Europy Narodów
oraz �wiata w my�l dewizy �doprowadziæ
cz³owieka na jego osobistych drogach my�le-
nia do umi³owania Prawdy o Bogu, cz³owie-
ku i �wiecie�. Za g³oszenie oraz rozwijanie
ogólno�wiatowej my�li filozoficznej najwybit-
niejszych przedstawicieli Kultury Greckiej,
Rzymskiej, Europejskiej i Chrze�cijañskiej,  Za
wspó³pracê naukow¹ z uczonymi z 12 pañstw
Europejskich i USA. Za twórczy udzia³ i wy-
k³ady w Miêdzynarodowych Konferencjach Nauko-
wych w Niemczech, Luksemburgu, Szwajcarii, Repu-
blice Czeskiej i Polsce. Za liczne rozprawy naukowe,
t³umaczenia, publikacje, artyku³y, recenzje i wywia-

dy. Za stworzenie Ko³a Filozoficznego w Bi³goraju,
wyk³ady i dyskusje filozoficzne na aktualne tematy.
Za prowadzenie cotygodniowych cyklicznych progra-
mów w Bi³gorajskiej Telewizji Kablowej w audycji
�Szczê�æ Bo¿e�, a tak¿e publikacje w Gazecie Samo-
rz¹dowej �Tanew�.
Marian Jagusiewicz Za budowê i umacnianie de-
mokracji lokalnej oraz kszta³towanie postaw religij-
no-patriotycznych spo³eczeñstwa Ziemi Bi³gorajskiej,

Polski oraz poza jej granicami. Za dzia³alno�æ
w Zwi¹zku Zawodowym �Solidarno�æ� zarów-
no w okresie powstawania jak i w strukturach
podziemnych, jej dalsze kontynuowanie z by-
³ymi internowanymi stanu wojennego. Za pra-
cê w Rejonowym Komitecie Obywatelskim Zie-
mi Bi³gorajskiej, Radzie Miejskiej Bi³goraja,
opracowywanie wydawnictw po�wiêconych Po-
wiatowi Bi³gorajskiemu, liczne inicjatywy upa-
miêtniaj¹ce rocznice wa¿nych wydarzeñ reli-
gijnych, patriotycznych i historycznych. Marian
Jagusiewicz ju¿ od 1980 roku w³¹czy³ siê w nurt
przemian ustrojowych w naszym regionie
i w Polsce. W latach 1981-1989 Przewodnicz¹-
cy Zarz¹du Oddzia³u NSZZ �Solidarno�æ�, do
dzi� pe³ni funkcjê  Przewodnicz¹cego Rejono-
wego Komitetu Obywatelskiego Ziemi Bi³go-

rajskiej. Jest wspó³twórc¹ �Solidarno�ci� Rolników
Indywidualnych w regionie a nastêpnie Komitetów
Obywatelskich �Solidarno�æ� na terenie gmin.
Internowany w stanie wojennym. Do dzi� czynny dzia-
³acz Stowarzyszenia Internowanych Zamojszczyzny,
Biura Radia  Maryja oraz NSZZ �Solidarno�æ� w Bi³-
goraju. Aktywny Radny Rady Miejskiej, v-ce Prze-
wodnicz¹cy Rady pierwszej Kadencji, w drugiej ka-
dencji z Jego inicjatywy uchwa³odawczej sprowadzo-

no do Bi³goraja polsk¹ rodzinê z Kazachstanu, nada-
no nazwy ulicom i parkom imion: Jana Paw³a II, Ks.
Jana Samoleja, �Parku Solidarno�ci�, nadano trzem
kapelanom Solidarno�ci przez Radê Miasta tytu³ów
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�Honorowy Obywatel Miasta Bi³goraja�.
Marian Jagusiewicz dbaj¹c o prawdê historyczn¹ by³
wspó³inicjatorem i wspó³organizatorem budowy
w Bi³goraju.
Pomnika Krzy¿a Katyñskiego
Tablicy Pami¹tkowej Ofiar UB i Zbrodni Komuni-
stycznych
Tablicy Pami¹tkowej Ofiar Gestapo
Tablicy Pami¹tkowej Kapelana �Solidarno�ci� Ks.
Jerzego Popie³uszki
Tablicy Pami¹tkowej z okazji XX-lecia NSZZ �Soli-
darno�æ�
Pomnika Jubileuszowego na 2000 lat Chrze�cijañ-
stwa
Wbudowania Krzy¿a do Pomnika �Armii Krajowej�
Tablic Dekalogu w rocznicê: Wielkiego Pontyfikatu
Jana Paw³a II,
XXV-lecia �Solidarno�ci�, 15-lecie samorz¹dno�ci,
4-t¹ rocznicê Intronizacji Chrystusa Króla w Mie�cie
Bi³goraju
Remontu Figury Krzy¿a przy ul. Pi³sudskiego
Marian Jagusiewicz jest redaktorem i wydawc¹ dwóch
czê�ci kroniki  wydarzeñ opartej na dokumentach IPN
pt. �Kalendarium Bi³gorajskiej Solidarno�ci w latach
1980-1990�. ¯ywo zainteresowany wychowaniem
m³odego pokolenia w polskiej narodowej tradycji
w szacunku do wspólnej wiary, historii, warto�ci du-
chowych i kulturowych w to¿samo�ci do wspólnych
korzeni. Czynnie w³¹cza siê do nadania Szkole Pod-
stawowej Nr 1 w Bi³goraju im. S³ugi Bo¿ego Pryma-
sa Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego. Jest tak¿e po-
mys³odawc¹ i organizatorem: Regionalnego Festiwa-
lu Pie�ni Patriotycznej i Legionowej Ziemi Bi³goraj-
skiej, wydawc¹ okoliczno�ciowych �piewników festi-
walowych z przeznaczeniem dla dzieci i m³odzie¿y.
Ojciec Tadeusz Rydzyk Wielkiemu patriocie, który
nie boi siê mówiæ prawdy i ma odwagê przyznawaæ
siê, ¿e jest Polakiem w umacnianiu i pog³êbianiu wia-
ry, nadziei patriotyzmu, w kszta³towaniu podmioto-
wo�ci narodu poprzez fale �Radia Maryja�. Za dzia-
³alno�æ ewangelizacyjn¹, s³u¿¹c¹ wzrastaniu w wie-
rze, mi³o�ci do Ojczyzny w prawdzie i sprawiedliwo-
�ci. Za dzie³o Radio Maryja i wszystkie inicjatywy
towarzysz¹ce w tym �TV TRWAM� i udostêpnianie
ich w bezpo�rednim kontakcie, nie lêkaj¹c siê sprze-
ciwu �wiata. Za zrodzenie �rodowiska spo³ecznego
wokó³ prowadzonych dzie³, którego trzon stanowi
Rodzina Radio Maryja. Za spotkania Rodziny Radio
Maryja na Ziemi Bi³gorajskiej � £ukowa parafia
Wniebowziêcia NMP, Bi³goraj parafia �w. Jerzego,
udzia³ o. Jacka Cydzika w obrzêdzie ³amania siê
op³atkiem. Za s³u¿bê chorym, ubogim i potrzebuj¹-
cym pomocy. Za obronê ¿ycia ka¿dego cz³owieka od
poczêcia do naturalnej �mierci. Za obronê rodziny
budowanej na sakramentalnym zwi¹zku ma³¿eñskim.

Za s³u¿bê Bogu, Ko�cio³owi, Ojczyznom lokalnym
i Polsce.
Marian Kurzyna Za kilkudziesiêcioletnie krzewie-
nie w�ród dzieci i m³odzie¿y idei krajoznawstwa i tu-
rystyki, pracê na niwie naukowej, rozwijanie �wia-
domo�ci warto�ci Ma³ej Ojczyzny w�ród mieszkañ-
ców Ziemi Bi³gorajskiej w licznych publikacjach kra-
joznawczych, wieloletni¹ dzia³alno�æ samorz¹dow¹
i inspirowanie m³odego pokolenia do pog³êbienia
wiedzy o swoich korzeniach w duchu patriotyzmu i ¿y-
wej religijno�ci. Marian Kurzyna od pocz¹tku swo-
jej pracy pedagogicznej promowa³ ideê turystyki
i krajoznawstwa. By³ organizatorem wielu wojewódz-
kich i ogólnopolskich rajdów po Roztoczu, w których
bra³y udzia³ setki m³odych turystów i krajoznawców.
W 1988 roku zostaje wybrany na Prezesa Oddzia³u,
PTTK którym kieruje do dzisiaj.

W ramach pracy spo³ecznej w PTTK by³  dwukrot-
nie organizatorem fina³ów ogólnopolskich: Ogól-
nopolskiego Konkursu Krajoznawczego Poznajemy
Ojcowiznê i Ogólnopolskiego M³odzie¿owego Tur-
nieju Turystyczno-Krajoznawczego. Jako wielokrot-
ny delegat Walnego Zjazdu Porozumienia Oddzia-
³ów PTTK województwa Lubelskiego, zostaje powo-
³any do Rady Programowej ds. M³odzie¿y przy ZG
PTTK w Warszawie, któr¹ pe³ni do dnia dzisiejsze-
go. Równolegle obok dzia³alno�ci w PTTK Marian
Kurzyna jest aktywnym cz³onkiem Polskiego Towa-
rzystwa Schronisk M³odzie¿owych, pe³ni¹c jedn¹
kadencjê funkcjê cz³onka ZG PTSM. W mijaj¹cym
roku zorganizowa³ i prowadzi³ XVIII ju¿ obóz, szla-
kiem papie¿a Jana Paw³a II. W 2004 roku by³ wspó³-
za³o¿ycielem ko³a terenowego Polskiego Towarzy-
stwa Ludoznawczego w Bi³goraju. Po wej�ciu re-
formy administracyjnej zostaje dwukrotnie radnym
powiatowym, pe³ni¹c funkcjê wiceprzewodnicz¹ce-
go Rady Powiatu w Bi³goraju. W tym czasie podej-
muje wielokierunkowe studia podyplomowe. W 1992
roku zostaje wybrany na dyrektora szko³y. Funkcjê
tê pe³ni do dzisiaj. Dziêki jego staraniom w 2002
roku Szko³a Podstawowa nr 1 otrzymuje imiê wiel-
kiego Polaka, S³ugi Bo¿ego Ksiêdza Prymasa Ste-
fana Kardyna³a Wyszyñskiego. Swoj¹ aktywno�ci¹
doprowadza do wprowadzenia obowi¹zkowych za-
jêæ szkolnych, lekcji edukacji regionalnej po Ziemi
Bi³gorajskiej. Jako dyrektor szko³y nawi¹za³ trwa-
j¹c¹ ju¿ od 10 lat wymianê zagraniczn¹ z litewsk¹
szko³¹ w Pakra¿antis. Wspó³pracowa³ równie¿ ze
szko³¹ w Bilinie.  Za pracê z dzieæmi i m³odzie¿¹
Marian Kurzyna zostaje uhonorowany wieloma na-
grodami  i odznaczeniami: ZG PTTK oraz Ministra
Edukacji Narodowej. Oprócz pracy z dzieæmi i m³o-
dzie¿¹ Marian Kurzyna aktywnie uczestniczy w ¿yciu
naukowym, publikuj¹c w wielu wydawnictwach swo-
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je artyku³y na temat krajoznawstwa. Opracowa³
i wspó³redagowa³ Przewodnik po Bi³goraju z propo-
zycjami �cie¿ek dydaktycznych.  Jest wspó³autorem
albumu �Skarby przyrody i kultury powiatu bi³go-
rajskiego�, �Krzy¿y i kapliczek przydro¿nych powiatu

bi³gorajskiego�, �Pejza¿e powiatu bi³gorajskiego�;
�Uroki rzek�. W ci¹gu kilkunastu ostatnich lat za-
praszany by³ na wiele sesji o zasiêgu lokalnym i ogól-
nopolskim gdzie wyg³asza³ referaty promuj¹ce Zie-
miê Bi³gorajsk¹.

XL Sesja Rady Powiatu

Koñcz¹cy siê 2005 rok jest okazj¹ do podsumowañ, spra-
wozdañ, ocen i planów na przysz³o�æ, w ró¿nych prze-
strzeniach dzia³alno�ci i pracy samorz¹du terytorialnego.
W podobnym duchu przebiega³a 40 sesja II Kadencji
Rady Powiatu w Bi³goraju. 21 listopada 2005 roku na
zaproszenie Przewodnicz¹cego Rady Franciszka Piêtaka
go�æmi specjalnymi sesji byli: Wojewoda Lubelski An-
drzej Kurowski, Dyrektor Zarz¹du Dróg Wojewódzkich
Kazimierz Pidek Kierownik Rejonu Dróg Wojewódzkich
w Zamo�ciu Franciszek Podhajny. W swym wyst¹pieniu
ustêpuj¹cy Wojewoda Andrzej Kurowski komplementu-
j¹c bi³gorajskie samorz¹dy powiatu miast i gmin stwier-
dzi³: Ja oceniam ten region jako szczególnie aktywny
i optymistyczny w tym, co ma przed sob¹. Tutaj jest do-
bre wspó³dzia³anie poszczególnych samorz¹dów, tutaj pa-
trzy siê na w³asne mo¿liwo�ci a dopiero pó�niej szuka siê

jakich� sposobów ich wsparcia. To bardzo dobrze. Uda-
³o siê zaawansowaæ budowê szpitala, aczkolwiek jeszcze
daleko do koñca. Uda³o siê tak¿e zrealizowaæ szereg in-
westycji w dziedzinie tak zwanej infrastruktury: dróg, in-
westycji typu oczyszczalnia �cieków itd., kanalizacja nie
tylko w samym Bi³goraju, ale tak¿e w gminach. G³ównym
zadaniem na przysz³o�æ jest zmiana kategorii drogi nr 835
³¹cz¹cej Lublin z Przemy�lem, przyda³oby siê ¿eby to by³a
droga krajowa, wzmocniona, o innych parametrach, bo to
pozwoli zachowaæ tutaj na d³u¿sz¹ perspektywê funkcjo-
nowanie zak³adów pracy, które siê rozbudowuj¹. Mam tu-
taj na my�li firm¹ BRW, Polskone i wiele innych, które
mog¹ tutaj przybyæ, bo klimat tutaj jest dobry trzeba tylko
infrastruktury. Mam nadziejê, ¿e to siê uda zrobiæ. Nam
niestety to siê nie uda³o � za pó�no, ¿e tak powiem temat
zaczêli�my, ale to jest ci¹gle zadanie do wykonania.
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Wyst¹pienie Dyrektora Kazimierza Pidek z infor-
macj¹ Zarz¹du Dróg Wojewódzkich o realizacji za-
dañ inwestycyjnych i remontowych na drogach zali-
czanych do kategorii dróg wojewódzkich w Powie-
cie Bi³gorajskim rozszerza³o i uzupe³nia³a wypowied�
Wojewody Kurowskiego. W ocenie Dyrektora Kazi-
mierza Pidek z bud¿etu wojewódzkiego na remonty
oraz utrzymanie dróg i mostów w powiecie bi³goraj-
skim na dzieñ 21 listopada w roku 2005 wydatkowa-
no 8 480,4 tys., z³ w tym na:

1.   ZADANIA REMONTOWE (odnowy nawierzch-
ni)

a) Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej
nr 853 Majdan Nowy - Tomaszów Lubelski
w m. ALEKSANDRÓW d³. odcinka 1,6 na
kwotê brutto 958 961,55 z³

b) Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej
nr 835 w m. TARNOGRÓD d³. odcinka
0,8 km na kwotê brutto 602 500,16 z³

c) Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej
nr 858 w m. SÓL d³. odcinka 1,2% km na
kwotê brutto 599 267,29 z³

d) Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej
nr 835 w Gm. KSIÊ¯POL d³. odcinka
2,329 km na kwotê brutto 1 148.217,53 z³

e) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835
w m. Frampol na kwotê brutto 3 295.499,59 z³

2.   UTRZYMANIE BIE¯¥CE DRÓG £¹cznie
z planu rocznego RDW na, 2005 r. wynosz¹-
cy 2.862,0 ty�. z³   wykonano roboty o warto�ci
1 762,3 tys. z³.
3. OBIEKTY MOSTOWE  - remont

a)  m. Wola Koloñska   w ci¹gu drogi woj.
nr 863 na kwotê: 5 225,33 z³
b) m. Zamch  w ci¹gu drogi woj. nr 863 na
kwotê: 4 250,82 z³

Wymiana porêczy
a) m. Wola Ma³a w ci¹gu drogi woj. nr 858 na

kwotê: 12 171 z³
b) m. Wola Du¿a w ci¹gu drogi woj. nr 858 na

kwotê:  12 1 80,87 z³
c) m. Hedwi¿yn w ci¹gu drogi woj. nr 858

w na  kwotê: 5 980,49 z³
Remont wiaduktu

d) wiadukt nad lini¹ kolejow¹ w m. Bi³goraj
w droga nr 835 w na kwotê: 2 1 1 63,49 z³

Razem:   61 tys. z³

ZADANIA WSPÓLNE Z SAMORZ¥DAMI -
6 zadañ, w tym:
a)  Budowa chodnika w m. Szyszków droga

Nr 863 pow. 3 1 5,9 m2 o warto�ci 34.519 z³
b)  Budowa chodnika w m. Obsza  droga Nr 863 pow.

57 1 ,2 m2 o warto�ci 69 6 1 7,47 z³
c)  Budowa chodnika w Bi³goraju ul. Krzeszow-

ska na pow. 156 m2 o warto�ci 20 308,12 z³
d)  Remont chodnika w Bi³goraju ul. Ko�ciuszki

o pow. 301,12 n/o warto�ci 19 380,72 z³
e)  Remont chodnika w Bi³goraju ul. Zamojskiej

o pow. 1 82,37 m2 o warto�ci 14 068,20 z³
f)  Budowa chodnika w m. Aleksandrów droga

Nr 853 o pow. 225 m2 o warto�ci 27 700 z³.
Ogó³em    powierzchnia - l .752 m2, o warto�ci 185,6
tys. z³, w tym bud¿et województwa 52,6 tys. z³.

Obszern¹ czê�æ sesji po�wiêcon¹ drogom na
terenie naszego powiatu zakoñczy³ Ryszard Kostru-
biec Dyrektor Zarz¹du Dróg Powiatowych infor-
macj¹ o zabezpieczeniu koniecznych �rodków finan-
sowych, technicznych i organizacyjnych w zakre-
sie zimowego utrzymania dróg powiatowych. Pod-
sumowuj¹c sesjê Przewodnicz¹cy Rady Powiatu
Franciszek Piêtak w wypowiedzi do BTK stwier-
dzi³: Ta sesja by³a wa¿na nie tylko ze wzglêdu na to,
¿e by³a czterdziest¹ sesj¹ Rady Powiatu, ale dlate-
go, ¿e kontynuujemy cykl zagadnieñ zwi¹zanych
z utrzymaniem i budow¹ dróg. Go�æmi dzisiejszej se-
sji by³y osoby odpowiedzialne za stan dróg. Go�ci-
li�my Dyrektora Zarz¹du Dróg Wojewódzkich, Kie-
rownika Obwodu Drogowego z Zamo�cia. Wiele
zawdziêczamy tym ludziom, bo zarówno w roku 2004
jak i 2005 nast¹pi³ znaczny postêp w pracach na
drogach wojewódzkich. Tylko powiem, ¿e w roku
2005 uda³o siê odnowiæ 11 km dróg. Ma to dla nas
ogromne znaczenie gospodarcze, inwestycyjne i dla
rozwoju przedsiêbiorczo�ci. Równie¿ wyrazili�my
wdziêczno�æ Panu Wojewodzie, za lata pracy na
rzecz dobra wspólnego, jakim jest Ziemia Bi³goraj-
ska. W pozosta³ych czê�ciach sesji zajmowali�my siê
g³ównie zmian¹ w bud¿ecie, informacj¹ o przygoto-
waniu Zarz¹du Dróg Powiatowych do sezonu zimo-
wego pod wzglêdem organizacyjnym, technicznym
finansowym. Rozwa¿ali�my w jaki sposób bêdzie re-
alizowany kontrakt wojewódzki na �Rozbudowê
i Modernizacjê Szpitala Powiatowego w Bi³goraju
na rok 2006�. Ogólnie sesja przebieg³a w mi³ej at-
mosferze. Wykazali�my m¹dro�æ i go�cinno�æ Ziemi
Bi³gorajskiej. S¹dzê, ¿e zaowocuje to w roku 2006.
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Samorz¹dowa wspó³praca

We wtorek, 22.11.2005r. przed Komend¹ Po-
wiatow¹ Policji odby³o siê uroczyste przekazanie po-
licji sze�ciu osobowych samochodów policyjnych mar-
ki opel astra. Do pojazdów do³¹czono tak¿e kamizelki
kuloodporne i pistolety typu �Walter�. Koszt inwesty-
cji wyniós³ 300 tys. z³otych, z czego 150 tys. wy³o¿y-
³y w³adze samorz¹dowe, a pozosta³¹ czê�æ sfinanso-
wa³a Komenda Wojewódzka Policji.
� Tym oto sposobem policja bi³gorajska jest jedn¹
z najlepiej wyposa¿onych jednostek w ca³ym woje-
wództwie� stwierdzi³ obecny na uroczysto�ci Komen-

dant Wojewódzki Policji, Inspektor Franciszek Dudek.
Obok przedstawicieli Komend Policji: Wojewódzkiej
i Powiatowej na uroczysto�ci przekazania nie zabra-
k³o przedstawicieli darczyñców sze�ciu samorz¹dów,
które wspó³finansowa³y zakupy. W tym roku s¹ to: Sta-
rostwo Powiatowe w Bi³goraju i gminy: Bi³goraj, Tu-
robin, Tereszpol, Józefów i Frampol. To w³a�nie do
tych gmin, na posterunki policji trafi¹ zakupione auta.
Warto przypomnieæ, i¿ w roku 2003 dziêki podobnej
wspó³pracy pomiêdzy samorz¹dem terytorialnym a po-

licj¹ do komendy trafi³y 3 ople, a w lutym 2005 roku
policja uzyska³a piêæ kolejnych samochodów. W su-
mie dziêki pomocy samorz¹dowców policjanci maj¹
obecnie do dyspozycji 14 wozów policyjnych nowej
generacji. Oprócz tego w 2005 roku gmina Aleksan-
drów sfinansowa³a zakup radaru do miejscowego ko-
misariatu, którego warto�æ wynosi 7 tys. z³, a Komen-
da Wojewódzka przekaza³a bi³gorajskim policjantom
dodatkowo 3 samochody: Wydzia³ Ruchu Drogowe-
go otrzyma³ opla astrê, natomiast Wydzia³ Prewencji
otrzyma³ opla �vivaro� i terenowego �aro�. W imie-

niu obdarowanych dziêkowa³ i wyra¿a³ zadowolenie
Komendant Powiatowy Policji, Inspektor Jan Blicharz,
który zauwa¿y³, i¿ w przypadku powiatu bi³gorajskie-
go w³adze samorz¹dowe bardzo chêtnie i skutecznie
wspó³pracuj¹ z policj¹, czego efektem s¹ przekazane
samochody i dziêki czemu policja bêdzie bardziej
mobilna i skuteczna. Wójt gminy Bi³goraj wypowia-
daj¹c siê w imieniu darczyñców wyrazi³ nadziejê, i¿
wspó³praca z policj¹ bêdzie nadal rozwijana i nie za-
koñczy siê na bie¿¹cym zakupie.


