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GRUDZIEŃ

Przysz³o�æ w Unii Europejskiej -
nowe wyzwania

Niepowodzenie i od³o¿enie w czasie procesu raty-
fikacji Traktatu ustanawiaj¹cego Konstytucjê dla
Europy  sk³oni³o Radê Europy do podjêcia dekla-
racji wzywaj¹cej pañstwa cz³onkowskie Unii Eu-
ropejskiej do przeprowadzenia debaty maj¹cej na
celu umo¿liwienie obywatelom wszystkich pañstw
wyra¿enie opinii na temat kierunków rozwoju in-
tegracji europejskiej i samej Unii. W zwi¹zku z po-
wy¿szym w dniach 1 - 2 grudnia 2005 roku w Bi³-
goraju odby³a siê konferencja bêd¹ca elementem
ogólnoeuropejskiej debaty na temat przysz³o�ci
Unii Europejskiej pod nazw¹: �Przysz³o�æ w Unii
Europejskiej- nowe wyzwania dla województwa�,
zorganizowana wspólnie przez Starostwo Powia-
towe w Bi³goraju i Urz¹d Wojewódzki w Lublinie.
Podobne konferencje odby³y siê w 13 powiatach
naszego województwa, a zakoñczeniem konsulta-
cji spo³ecznych na poziomie powiatów by³a kon-
ferencja wojewódzka , która odby³a 14 grudnia

2005 roku w Urzêdzie Marsza³kowskim w Lubli-
nie. Konferencja zosta³a po�wiêcona czterem pa-
nelom tematycznym: samorz¹dowi, edukacji, rol-
nictwu i ochronie �rodowiska. Prelekcjê w zakre-
sie ka¿dego tematu prezentowali zaproszeni przez
organizatorów przedstawiciele �rodowisk nauko-
wych.

Samorz¹d w zjednoczonej Europie
W pierwszym panelu tematycznym dr

Adam Tittinger, realizuj¹c w ramach debaty
publicznej temat: �Samorz¹dy w zjednoczonej
Europie� przypomnia³, ¿e Europejska Karta
Samorz¹du Lokalnego i Regionalnego kszta³tuje
wspólne normy europejskie, s³u¿¹ce ochronie
i rozwojowi praw samorz¹dów lokalnych. Karta
ta jest miêdzynarodow¹ konwencj¹, wi¹¿¹c¹
pañstwa europejskie, które j¹ ratyfikowa³y.
Zobowi¹zuje je do przestrzegania okre�lonych
warunków, zasad i praktyk. Przyznaje  regionom
uprawnienia do prowadzenia wspó³pracy
transgranicznej podobne do zawartych
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w Europejskiej Karcie Samorz¹du Terytorialnego
uprawnieñ dla spo³eczno�ci  lokalnych.
Wg zapisów karty region powinien byæ
podmiotem samorz¹dowym prowadz¹cym w³asn¹
politykê i wspó³pracê miêdzynarodow¹. Temat
samorz¹dno�ci  wywo³a³  szczególnie du¿y
odd�wiêk w�ród zgromadzonych na sali .
Przewodnicz¹cy Rady Powiatu Franciszek Piêtak
dziel¹c siê swoim do�wiadczeniem
samorz¹dowym podsumowa³: �Têskniê do ludzi
samorz¹du z pocz¹tku lat  90-tych pe³nych
entuzjazmu, pasji i marzeñ. Ludzi d¹¿¹cych do
przeobra¿enia rzeczywisto�ci. Wniosek jest jeden-
budowa spo³eczeñstwa obywatelskiego pe³nego
�wiadomo�ci, swoich praw i wymagaj¹cego od
w³adzy s³u¿ebnej woli .  Tylko spo³eczna
�wiadomo�æ mo¿e byæ sprawc¹ umocnienia idei
samorz¹dno�ci�.

Edukacja- kierunki rozwoju
Tematem drugiego panelu, prowadzonego przez

prorektora Wy¿szej Szko³y Zarz¹dzania i Admini-
stracji w Zamo�ciu Bogdana Kawa³ko, by³a kwe-
stia edukacji w zjednoczonej Europie. Prelegent za-
pozna³ zgromadzonych z systemami edukacyjny-
mi niektórych krajów europejskich: Austrii, Fin-
landii, Hiszpanii, Niemiec, Belgii, Francji, Holan-
dii, Portugalii, Danii, Grecji, Irlandii, Szwecji
i W³och. Wspóln¹ p³aszczyzn¹ edukacyjn¹ dla kra-
jów Europy jest Deklaracja Europejskich Ministrów
Edukacji, zebranych w Bolonii, w dniu 19 czerwca
1999 roku. Z jej zapisów wynikaj¹ nastêpuj¹ce za-
³o¿enia: system ³atwo czytelnych i porównywal-
nych stopni (dyplomów), dwu- i trzy- stopniowy
system studiów, punktowy system rozliczania osi¹-
gniêæ studentów, zapewnianie jako�ci kszta³cenia,
mobilno�æ studentów i pracowników, wymiar eu-
ropejski szkolnictwa wy¿szego, wymiar spo³ecz-
ny, kszta³cenie ustawiczne, uznawanie kwalifika-
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cji zawodowych. Z kolei Kierownik Wydzia³u Edu-
kacji Starostwa Powiatowego w Bi³goraju, Jan
Ga³an przedstawi³ diagnozê stanu istniej¹cego
i trendy rozwojowe edukacji ponadgimnazjalnej na
terenie powiatu bi³gorajskiego w latach 2004-2011.
W wyniku przeprowadzonej reformy o�wiaty sieæ
szkó³ ponadgimnazjalnych na terenie powiatu bi³-
gorajskiego ukszta³towana zosta³a w odniesieniu do
bie¿¹cych mo¿liwo�ci i potrzeb. W ofercie eduka-
cyjnej szkó³ podleg³ych powiatowi funkcjonuje
36 szkó³ ró¿nych typów dla m³odzie¿y na podbu-
dowie gimnazjum, 2 gimnazja powiatowe i siedem
szkó³ dla doros³ych. W zasadzie obecna sieæ szkó³
jest adekwatna dla tej populacji m³odzie¿y. Nale¿y
jednak podejmowaæ dzia³ania dla pozyskania wiêk-
szej ilo�ci m³odych ludzi z powiatów o�ciennych
a przynajmniej zachowaæ obecne tendencje.

Rolnictwo i ochrona �rodowiska

Drugi dzieñ konferencji zosta³ po�wiêcony tema-
tom: rolnictwa i ochrony �rodowiska. Zofia Kie³-
biñska- Ryñ, specjalista Centrum Badawczo Szko-
leniowego Wy¿szej Szko³y Zarz¹dzania i Admini-
stracji w Zamo�ciu swój wyk³ad po�wiêci³a zagad-
nieniu reform wspólnej polityki rolnej Unii Euro-
pejskiej, w kontek�cie omawiania Europejskiego
Funduszu Orientacji Gwarancji Rolnej. Prelegent-
ka przypomnia³a, i¿ odpowiedzialno�æ za bie¿¹ce
administrowanie �rodkami funduszu ponosz¹ w³a-
dze krajowe. Natomiast do wydatkowania �rodków
upowa¿nione s¹ agencje rynku rolnego i Agencja
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Orga-
nem koordynuj¹cym jest Minister Rolnictwa i Roz-
woju Wsi. Kolejna prelegentka, dr Teresa Wy³u-
pek z Instytutu Nauk Rolniczych w Zamo�ciu mó-
wi³a o polityce ochrony �rodowiska po�wiêcaj¹c
gro czasu projektowi �Natura 2000� (projekt ten
zosta³ obszernie omówiony w trakcie 40 sesji Rady
Powiatu.

Symulacja demograficzna w oparciu o dane GUS
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Lokacja Józefowa 1725 � 2005

W Miejskim O�rodku Kultury w Jó-
zefowie 2 grudnia 2005 roku odby³a
siê uroczysta sesja Rady Miejskiej
z okazji 280 rocznicy podpisania
przez V Ordynata Ordynacji Zamoj-
skiej, Tomasza Józefa Zamojskiego
aktu lokacyjnego miasta Józefowa.
Uroczysto�æ u�wietnili sw¹ obecno-
�ci¹, znamienici go�cie, oraz radni Jó-
zefowa, mieszkañcy miasta i gminy.
Sesjê prowadzi³ Przewodnicz¹cy
obecnie urzêduj¹cej Rady Miejskiej,
Andrzej Lefanowicz, który zaprosi³
do sto³u prezydialnego by³ych prze-
wodnicz¹cych- W³adys³awa Wielga-
na i Józefa Króla. Program sesji za-
wiera³ wyk³ad profesora Uniwersyte-
tu Marii Curie Sk³odowskiej, W³ady-
s³awa Æwika, autora monografii Jó-
zefowa pt. �Dzieje Józefowa�, wyst¹-
pienia Burmistrza Józefowa Zbignie-
wa Bielaka i Prezydenta Zamo�cia
Marcina Zamoyskiego, dyskusjê:
�Miasto Józefów jego historia i cza-
sy wspó³czesne� oraz monta¿ arty-
styczny - �Jak to by³o w dawnych cza-
sach�. Profesor W³adys³aw Æwik w
swoim wyk³adzie przybli¿y³ uczest-
nikom sesji dzieje Józefowa od jego
powstania do 1990 roku. Kolejnych
piêtna�cie lat z ¿ycia miasta i gminy
Józefów zrelacjonowa³ Burmistrz Jó-
zefowa Zbigniew Bielak, przytacza-
j¹c osi¹gniêcia z dziedziny gospodar-
ki, ochrony �rodowiska, kultury,
szkolnictwa, rozwoju turystyki. Pre-
zydent Zamo�cia Marcin Zamoyski,
syn XVI ordynata Jana Tomasza Za-
moyskiego przypomnia³, ¿e rok 2005
jest �Rokiem Zamo�cia�. W tym roku
przypada tak¿e 400 rocznica �mierci

twórcy Ordynacji Zamojskiej - Jana
Zamoyskiego a obchody rocznicy
280-lecia Józefowa piêknie wpisuj¹
siê w cykl imprez zwi¹zanych z �Ro-
kiem Zamo�cia�. Przypomnienie
sentencji, ¿e �narody, które nie sza-
nuj¹ swojej historii, gin¹�, i ¿e za-
mys³em twórcy ordynacji i jego kon-
tynuatorów by³o danie podwalin pod
rozwój �wiat³ego (utworzenie Aka-
demii Zamojskiej) i zasobnego spo-
³eczeñstwa, to my�li przewodnia
wyst¹pienia Marcina Zamojskiego.
Wrêczenie Burmistrzowi Józefowa
przez Prezydenta Zamo�cia medalu
z wizerunkiem Jana Zamoyskiego
na koniu bêd¹cego odwzorowaniem
pomnika stoj¹cego w Zamo�ciu
przed pa³acem Zamoyskich, zakoñ-
czy³o wyst¹pienie znamienitego go-
�cia. G³os nastêpnie zabierali kolejni
go�cie:

Przewodnicz¹cy Rady Powiatu Fran-
ciszek Piêtak, Starosta Bi³gorajski
Stanis³aw Schodziñski, Dyrektor
Roztoczañskiego Parku Narodowe-
go w Zwierzyñcu Zdzis³aw Kotu³a,
Jan Skiba, Henryk Byra, Henryk Bia-
³y. Na zakoñczenie sesji zaprezento-
wano przygotowan¹ przez m³odzie¿
scenkê historyczn¹ ukazuj¹c¹ jak To-
masz Józef Zamoyski podpisywa³ akt
lokacyjny miasta Józefowa. Sesja
u�wiadomi³a wszystkim, ¿e józefo-
wianie winni byæ dumni ze swojej
historii, dokonañ z czasów odleg³ych
i wspó³czesnych, jednocze�nie win-
ni mieæ g³êbok¹ �wiadomo�æ za to
co zostawi¹ przysz³ym pokoleniom.

Nowy gospodarz

�Wyremontowane pomieszczenia stan¹ siê baz¹
do prowadzenia  specjalistycznych i profilak-
tycznych dzia³añ wynikaj¹cych z zadañ statu-
towych placówki  i oczekiwañ spo³eczno�ci lo-
kalnej�.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna zawsze bory-
ka³a siê z problemami lokalowymi. Korzysta³a z ró¿-
nych pomieszczeñ szkó³ i przedszkoli , ZOZ-u, klubu
AA �Iskra�. W 2004 roku Poradnia pozyska³a nowe
pomieszczenia po opuszczeniu parteru budynku przy
ul. Ko�ciuszki 41/43 przez Bibliotekê Pedagogiczn¹.
W zwi¹zku z tym niezbêdne by³y prace remontowe.
Usuniêto bariery architektoniczne i przystosowano
parter budynku do pracy z dzieæmi niepe³nosprawny-
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mi. Wymieniono instalacjê elek-
tryczn¹ i hydrauliczn¹, a tak¿e za-
adoptowano du¿e pomieszczenie,
które s³u¿y pracy grupowej z dzieæ-
mi i m³odzie¿¹. Odbywaj¹ siê tam
tak¿e szkolenia dla nauczycieli pro-
wadzone przez pracowników porad-
ni. Ubieg³oroczny koszt prowadzo-
nych remontów wyniós³ ok. 70 tys.
z³otych i w ca³o�ci zosta³ pokryty
przez Starostwo Powiatowe. W pa�-
dzierniku i listopadzie b.r. przepro-
wadzono dalszy remont budynku.
Wymieniono pozosta³e okna, wyre-
montowano trzy pomieszczenia do
pracy z dzieæmi i m³odzie¿¹, zosta³
wyremontowany dach, docieplono
obiekt i odnowiono elewacjê. Pozy-
skane pomieszczenia przeznaczone
zosta³y na gabinet wczesnej inter-
wencji logopedycznej i wczesnego wspomagania dzie-
ci przedszkolnych, gabinet  diagnozy i terapii pedago-
gicznej oraz gabinet diagnozy i terapii psychologicz-
nej (zaburzenia emocjonalne , terapia rodzin). Koszt
inwestycji wyniós³ ok. 60 tys. z³otych, z czego 40 tys.
z³ zabezpieczy³o Starostwo Powiatowe w Bi³goraju,
a ok. 20 tys. z³ pozyskano z Pañstwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych. Ponadto po-
zyskano tak¿e dotacjê z rezerwy z MENiS tj. 56 tys.
z³otych na wyposa¿enie w niezbêdny sprzêt do nowych
pomieszczeñ. Zakupiono testy do diagnozy dla psy-
chologów na sumê ok. 7 tysiêcy z³otych, równie¿ po-
moce do bezpo�redniej pracy z dzieæmi w Centrum
Metodycznym Pomocy Psychologiczno-Pedagogicz-
nej. Pozosta³e fundusze przeznaczone zosta³y na po-

moce rehabilitacyjne, meble, komputery, profilaktycz-
ne programy terapeutyczne, techniczne urz¹dzenia do
pracy  korekcyjnej dla logopedów. Wyremontowane
pomieszczenia stan¹ siê baz¹ do prowadzenia  specja-
listycznych i profilaktycznych dzia³añ wynikaj¹cych
z zadañ statutowych placówki  i oczekiwañ spo³ecz-
no�ci lokalnej. Kadra  zosta³a wzmocniona o kolejny
etat pedagogiczny, w ramach którego realizowane bê-
dzie orzecznictwo dzieci g³uchych i niedos³ysz¹cych
oraz niewidomych i niedowidz¹cych. Prowadzone s¹
tak¿e zajêcia z profilaktyki uzale¿nieñ. W nowo wy-
remontowanym obiekcie znalaz³ równie¿ swoj¹ sie-
dzibê Powiatowy O�rodek Informacji Turystycznej,
który usytuowany zosta³ na parterze z niezale¿nym sa-
modzielnym wej�ciem.

Bi³goraj � pamiêta³

Na zaproszenie Starosty Bi³gorajskiego Sta-
nis³awa Schodziñskiego Proboszcza Parafii p.w. �w.
Marii Magdaleny Jana Maksima, Dyrektora Regional-
nego Centrum Edukacji Zawodowej Czes³awa Bako-
ty organizatorów uroczysto�ci uczczenia 24 rocznicy
wprowadzenia stanu wojennego 13 grudnia 2005 roku
w ko�ciele �w. Marii Magdaleny stawi³y siê poczty
sztandarowe szkó³, samorz¹du, organizacji kombatanc-
kich i m³odzie¿ szkó³ powiatu, internowani przedsta-
wiciele samorz¹dów gminy, miasta i powiatu. Licznie
zebrana m³odzie¿ zaproszeni go�cie uczestniczyli
w ¿ywej lekcji wspó³czesnej historii któr¹ monta¿em
s³owno-muzycznym
�Id� wyprostowany w�ród tych co na kolanach�
zaprezentowa³a m³odzie¿ RCEZ. Witaj¹c zebranych

Dyrektor Bakota powiedzia³: �kierujemy nasz¹ uro-
czysto�æ do wszystkich tu zebranych a w szczególno-
�ci do internowanych i wiêzionych Powiatu Bi³goraj-
skiego a tak¿e do m³odzie¿y wszystkich szkó³. Histo-
ryczna pamiêæ jest elementem to¿samo�ci narodowej
dlatego te¿ o tym co by³o niech �wiadcz¹ tu obecni
uczestnicy tamtych wydarzeñ. Je�li poprzez monta¿
s³owno muzyczny uda siê wywo³aæ choæ chwile reflek-
sji to warto tu byæ ³¹cz¹c siê we wspólnej modlitwie za
Ojczyznê. W mro�n¹ noc z 12 na 13 grudnia przypo-
mina³ z kolei Starosta Stanis³aw Schodziñski w Po-
wiecie Bi³gorajskim rozpoczê³y siê aresztowania dzia-
³aczy �Solidarno�ci�, Uzbrojone bojówki milicjan-
tów i cywili wpada³y do wcze�niej upatrzonych do-
mów. Z internowanymi obchodzono siê tak jak z po-
spolitymi przestêpcami, urz¹dzano im tory prze-
szkód, kobietom zabierano nawet rajstopy, umiesz-
czano czêsto w wiêzieniach w nieogrzewanych celach.
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Z biura Zarz¹du Oddzia³u NSZZ �Solidar-
no�æ� zosta³y zarekwirowane: meble, szyl-
dy, obrazy, portrety, emblematy, mapy,
przedmioty osobistego u¿ytku, ksi¹¿ki cza-
sopisma, pieni¹dze, przybory biurowe, na-
czynia do napojów � do dzi� ich nie zwró-
cono.  Do przeprowadzenia tej wojny z bez-
bronnym spo³eczeñstwem Bi³gorajska
S³u¿ba Bezpieczeñstwa (SB) wykorzysty-
wa³a materia³y przekazane przez 126 taj-
nych wspó³pracowników (TW), 80 kontak-
tów operacyjnych (KO), 12 lokali kontak-
towych (LK), 7 spraw operacyjnego rozpo-
znania, 17 spraw operacyjnego sprawdze-
nia. Wykorzystano wiedzê i pomówienia ta-
kich tajnych wspó³pracowników (TW) jak:
Wacek, Ryszard. Antoni, Jerzy, Franek,
Matematyk, Rafa³, �7�, Czes³aw, �9�, Felek, Leon,
Gajowy, Maciek, Rudy, Sokó³, Mrówka, Drzazga,
Ma³y, Sêp, Jod³a, Olek, Kazimierz, Alek, Instruktor,
So³tys, ¯bik, Amper, ¯ó³ty, Roch, Kamieñ, Lipiñski,
Adam, Skorpion, Edek, Strzelec, Ma³a,  Elektryk,
Marta, Kogut,  Szósty,  Zenek,  Bolek,  Bielas, Kacz-
kowski, Foto, Czarny, �S�, Grzegorz. Przeciw tej wiel-
kiej sile przeciwstawi³a siê �Solidarno�æ�. Zapis gra-
ficzny tego s³owa oddaje rzeczywisto�æ tamtego okre-
su przedstawia litery, które siê wzajemnie wspieraj¹,
jak t³umy ludzi ró¿nych zawodów w  tamtym  okresie
solidaryzuj¹c  siê  nawzajem - napis jakby zdjêty
z murów strajkuj¹cych robotników i inteligencji.
Dzisiaj pisz¹c to s³owo, aby oddaæ jego obecne zna-
czenie trudno by by³o je napisaæ razem, zespoliæ,
poniewa¿ spo³eczeñstwo jest podzielone, porozry-
wane gdzie� zapodzia³a siê tamta idea �Solidarno-
�ci� oparta na nauce spo³ecznej Kocio³a. Dzieciom
i m³odzie¿y stworzono nowych liberalno-pogañkich

bohaterów w stylu Harry Pottera z has³ami popraw-
no�ci politycznej i wolno�ci liberalnej w znaczeniu
�róbta co chceta� oraz tworz¹c neopogoñskie �wiê-
ta w stylu �Hallowen�, czy ��wiêta Indyka�. Przyj-
muje siê wzorce z neopogañskiej Francji, Niemiec czy
Holandii gdzie w szko³ach przeszkadza religia szopka
betlejemska, sutanna ksiêdza. Symbole religijne ka¿e
siê chowaæ do szuflady .Zastêpuje siê je now¹ ideolo-
gi¹ wynaturzonej mniejszo�ci organizuj¹c tzw. �mar-
sze równo�ci�, które nic nie maj¹ wspólnego z demo-
kracj¹ i prawem. Wszystko to dzieje siê pod patrona-
tem organizacji miêdzynarodowych, np. ONZ, któro
w swoich za³o¿eniach programowych propaguje sys-
tem demoralizacji poprzez wspieranie aborcji (zabi-
janie dzieci nienarodzonych), sterylizacji oraz agre-
sywnego ateizmu w ¿yciu spo³ecznym i propagowanie
postaw hedonistycznych przesi¹kniêtych cywilizacj¹
�mierci. Tworzone ustawodawstwo w niektórych par-
lamentach zapewniaj¹ce homoseksualistom prawo do

adopcji dzieci, pozbawia prawa dzie-
ci do normalnej rodziny, do matki
i ojca, do mi³o�ci macierzyñskiej i oj-
cowskiej � jest to degradacja rodzi-
ny, która godzi w wiêkszo�æ spo³e-
czeñstw i w Boga poprzez wielki
grzech. �wiêta Teresa z Kalkuty te
eksperymenty okre�li³a krótko: cyt.
�Zachód wyruszy³ na wojnê prze-
ciwko dzieciom. To jest dzia³anie
które jest �wiadectwem tego, ¿e Za-
chód wkroczy³ ju¿ w cywilizacjê
�mierci. Wspó³czesne spo³eczeñstwa
Zachodu s¹ ju¿ w stanie kliniczne-
go umierania.�
Handel w niedziele i �wiêta staje
siê �wiêto�ci¹ a praca za granic¹
rozwi¹zaniem wszystkich proble-
mów.
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- Czy¿ obecnie Unia Europejska nie stoi na rozsta-
jach?
- Czy nasze narodowe interesy s¹ realizowane?
To przecie¿ Polska Solidarno�æ da³a przyk³ad Euro-
pie bycia solidarnymi.
- Czy dzisiaj Europa jest solidarna z nami?
Ks. biskup Józef Zawitowski w 14 rocznicê powstania
Radia Maryja powiedzia³: �tolerancja to uszanowa-
nie ka¿dego cz³owieka, nawet grzesznego w my�leniu,
w postêpowaniu ale tolerancja nigdy nie jest pochwa³¹
czy, jak siê dzi� mówi promocj¹ z³a. Dobrze ¿e w Pol-
sce  pod koniec 2005  roku zaczyna siê wracaæ do
warto�ci wypracowanych w latach 80-tych
przez.�Solidarno�æ�. Trzeba nie szczêdziæ si³ na po-
moc tym, którzy my�l¹ o rozwoju polskiej rodziny, ¿ycia
ludzkiego, wychowania m³odego pokolenia, tworz¹
nowe prawo pracy w Polsce, widz¹ istotne sprawy
naszej Ojczyzny s¹ wra¿liwi na potrzeby szczególnie
ubogich i s³abych. Niech opatrzno�æ wspiera nie-
ustannie nasze procesy rozwojowe, s³u¿¹ce odno-
wie moralnej, gospodarczej oparte na Dekalogu�.
Czê�æ drug¹ spotkania rocznicowego wype³ni³a uro-
czysta eucharystia w piêcioosobowej koncelebrze pod

przewodnictwem Honorowych Obywateli Miasta Bi³-
goraja Ks. Inf. dr hab. Franciszka Greniuka, Ks. Zdzi-
s³awa Kuczko.
Ka¿dy Naród ze swej historii tej odleg³ej i tej wspó³-
czesnej zna wydarzenia maj¹ce wielki wp³yw na jego
dalsze istnienie, na jego pojmowanie podstawowych
zasad i norm wspó³¿ycia zawartych w Dekalogu, na
w³a�ciwe rozumienie prawdy, k³amstwa, dobra, z³a na
prawdziwe rozumienie s³owa solidarno�æ miêdzyludz-
ka. Takim wydarzeniem, które wymiesza³o te pojêcia
w naszej wspó³czesnej historii by³a zbrodnia stanu
wojennego z 1981 roku. Z pewno�ci¹ wspólna poko-
leniowa lekcja historii wzbogaca wiedzê i zapobiega
amnezji historycznej �To Wy droga m³odzie¿y za chwilê
wchodz¹c w doros³e ¿ycie bêdziecie musieli odpowie-
dzieæ sobie czy �Solidarno�æ� nale¿y uto¿samiaæ z na-
ukami Jana Paw³a II czy te¿ z organizatorami
tzw. �marszów wolno�ci. Trzeba mieæ nadziejê, koñ-
cz¹c swoje wyst¹pienie mówi³ Stanis³aw Schodziñ-
ski, ¿e powrót do �róde³ �Solidarno�ci� pozwoli na
polepszenie w kraju sytuacji spo³eczno � gospodar-
czej w tym naszej Ziemi Bi³gorajskiej.

Dzi� Józef Giza mia³by 48 lat

Kolejna 24 rocznica wprowadzenia stanu wojennego
z 1981 roku na Ziemi Bi³gorajskiej obchodzona by³a
tak¿e w Tarnogrodzie. Od wielu lat organizatorem tej
uroczysto�ci s¹ Zarz¹d Regionu �rodkowowschodnie-
go i Zarz¹d Oddzia³u NSZZ �Solidarno�æ� w Bi³gora-
ju. 16 grudnia 1981 roku zgin¹³ �p. Józef Giza miesz-
kaniec Tarnogrodu jeden z dziewiêciu górników pole-
g³ych w Kopalni Wêgla Kamiennego �Wujek� w Ka-

towicach. Jego grób znajduje siê w rodzinnym Tarno-
grodzie. Uroczysto�ci rozpoczê³y siê  Msz¹ �w. w Ko-
�ciele p.w. Przemienienia Pañskiego w Tarnogrodzie
odprawian¹ w intencji Ojczyzny. Mi³ym akcentem by³o
nadanie Ks. kanonikowi Edwardowi Ludwickiemu by-
³emu Dziekanowi Dekanatu Tarnogrodzkiego medalu
XXV-lecia �Solidarno�ci�. Medal nadano w uznaniu
za wieloletni¹ opiekê duchow¹, pomoc i wspó³pracê

w trudnym okresie lat 80 w utrwalaniu pamiêci ofiar
stanu wojennego i idea³ów �Solidarno�ci�. Medal wrê-
czali: Przewodnicz¹cy NSZZ �Solidarno�æ� Marian
Król  oraz cz³onek zarz¹du Tadeusz Ferens. Z kolei
uczestnicy uroczysto�ci przy d�wiêkach górniczej or-
kiestry dêtej przeszli na cmentarz gdzie delegacje uro-
czy�cie z³o¿y³y kwiaty i wieñce. Po raz pierwszy w tej
smutnej rocznicowej uroczysto�ci oprócz rodziny,
przyjació³, delegacji zwi¹zkowych, samorz¹dowych,
politycznych uczestniczy³ w randze Wojewody Lubel-
skiego Wojciech ¯ukowski.

Orkiestra hymnami narodowym i górniczym uhono-
rowa³a pamiêæ poleg³ego kolegi górnika. G³os kolej-
no zabierali Senator RP Jerzy Chró�cikowski �spoty-
kaj¹c siê w tak niecodziennej chwili, zadajemy sobie
pytanie, co roku to samo pytanie, czy tak musia³o byæ?
Tyle Krwi, tyle ofiar przecie¿ mamy Polskê niepod-
leg³¹, dziêki takim ludziom jak Józef Giza. Mam na-
dziejê, ¿e szybko doczekamy siê, ¿e wszyscy Ci którzy
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s¹ winni tej zbrodni zostan¹ os¹dzeni�
Starosta Bi³gorajski Stanis³aw Schodziñski: ��.p. Jó-
zefie walczy³e� o idea³y, które do dnia dzisiejszego nie
zosta³y zrealizowane. Wtedy w nocy 13 grudnia roz-
poczê³a siê wojna. Bojówkarze, oddzia³y ZOMO, mi-
licji, s³u¿b cywilnych wypowiedzia³y wojnê bezbron-
nemu spo³eczeñstwu, wojnê w której zginê³o wielu nie-
winnych ludzi. W imieniu Zarz¹du Powiatu Bi³goraj-
skiego pragnê podziêkowaæ górnikom, którzy zawsze
tu przyje¿d¿ali niezale¿nie od pogl¹dów politycznych
i zmian we w³adzach. Dziêkujê Zarz¹dowi Regionu
�rodkowowschodniego NSZZ �Solidarno�æ�, który
zawsze tutaj jest obecny. Dziêkujê ludziom �Solidar-
no�ci�, Marianowi Jagusiewiczowi, Stanis³awowi
Koniecznemu, Marianowi Kucharczukowi którzy nie
za³amali siê mimo krytyk spadaj¹cych na �Solidar-
no�æ�. ¯yczê sobie i wszystkim tu obecnym aby�my
w dzisiejszych czasach mogli kontynuowaæ, wcielaæ
w ¿ycie niezrealizowane idea³y �Solidarno�ci�.
Przewodnicz¹cy Komitetu Obywatelskiego Ziemi Bi³-
gorajskiej Marian Jagusiewicz:  �Czujê siê w obowi¹z-
ku zabrania g³osu, jako cz³owiek który by³ internowa-
ny w tamtych czasach i prze¿ywa³ trudne polskie dra-
maty wyra¿am wielk¹ wdziêczno�æ zachowuj¹c w pa-
miêci tamtych ludzi tamte wydarzenia. Oni wtedy za

nas ginêli, za Polskê, za idea³y �Solidarno�ci�. To
chwalebne, ¿e z Tarnogrodzkiej Ziemi wyrós³ cz³owiek,
który nie ba³ siê strajkowaæ, przeciwstawiæ kordonom
milicyjnym, to by³o wielk¹ odwag¹.
Przewodnicz¹cy Zarz¹du �rodkowowschodniego
NSZZ �Solidarno�æ� w Lublinie Marian Król: �Mimo,
¿e od tamtych wydarzeñ minê³o 24 lata niewiele wie-
my wiêcej ni¿ wtedy. Mam nadziejê, ¿e czas, który nad-
chodzi, nowy czas, poka¿e kto naprawdê jest winny,
kto wyda³ rozkaz by strzelaæ do naszych braci. Przy-
chodzimy, przyje¿d¿amy tu do Tarnogrodu równie¿ po
to, by drugi raz takie sytuacje nie powtórzy³y siê, aby
brat strzela³ do brata. My jeste�my i pamiêtamy�.
Na zakoñczenie uroczysto�ci siostra Józefa Gizy Pani
Janina Gabryszewska w wywiadzie dla Telewizji Lu-
belskiej m.in. powiedzia³a: �Sam pogrzeb by³ bardzo
przykry, szli�my w kordonie policji z jednej i drugiej
strony to by³o straszne prze¿ycie, byli�my przestrasze-
ni i sp³akani. Ca³y czas zastraszani, pomnik by³ ci¹gle
dewastowany, napisy by³y niszczone, zabierano kwia-
ty, ginê³y wieñce z napisami z jakich r¹k zgin¹³. Bra-
cia przychodzili uzupe³niali i naprawiali te dewasta-
cje, to by³y smutne lata oby nie wróci³y�.

�Kto� puka do drzwi naszych�

�wiêta Bo¿ego Narodzenia na trwa³e zakorzeni³y siê
w naszej kulturze, w historii. Kultywowane by³y rów-
nie¿ w najtrudniejszych chwilach dla bytu narodowego
sta³y siê ostoj¹ rodziny, polsko�ci. �wiêta  Bo¿ego na-
rodzenia do czas spotkañ rodzinnych przy wigilijnym
stole, to wspólne �piewanie kolêd, wzajemne sk³adanie
¿yczeñ, wyra¿anie rado�ci z narodzin Mesjasza z Be-
tlejem. Za inspiracj¹ wielkiego wieszcza
Adama Mickiewicza �S³owo sta³o siê cia-
³em, ¿eby na nowo Cia³o Twoje cz³owie-
ku, powróci³o w s³owo�, M³odzie¿owy
Dom Kultury 16 grudnia zorganizowa³
spektakl �wi¹teczny �Kto� puka do drzwi
naszych�. Autorzy scenariusza a zarazem
re¿yserzy Renata Socha i Iwona Pawlos
pokusi³y siê o odwa¿n¹ w swej formie
opowie�æ historii �wiata pocz¹wszy od
jego stworzenia do narodzin Jezusa.
W oparciu o taniec, �wiat³o, d�wiêk, ruch,
poezjê, �piew stworzy³y niepowtarzalny
podnios³y i uroczysty klimat, który wpro-
wadzi³ nas w nastrój doskonale korespon-
duj¹cy z poezj¹ Jana Paw³a II �Trypty-
kiem Rzymskim�, z g³ównym motywem
widowiska �Na pocz¹tku by³o s³owo

i przez nie wszystko siê sta³o�. Bardzo dobrze dobrana
muzyka wspó³czesnego kompozytora Piotra Rubika
wspó³graj¹c ze �wiat³em budowa³a niepowtarzaln¹ dra-
maturgiê widowiska. Wystêpuj¹ce zespo³y dzieciêce,
czteroletnie dzieci, dominuj¹ca biel, starsze grupy do
m³odzie¿y licealnej w³¹cznie stworzy³y g³ównie tañcem
podnios³y nastrój wytwarzaj¹c rzadki do uchwycenia
zwi¹zek emocjonalny z widowni¹. W du¿ych fragmen-
tach widowiska rzêsi�cie nagradzanym przez pe³n¹ wi-
downiê brawami wyczuwa³o siê podnios³y nastrój sa-
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krum. Wystawione ponownie 17 grudnia 2005
w Sali BCK widowisko tak¿e zgromadzi³o pe³n¹
widowniê równie ¿ywo reaguj¹c¹ na akcje sce-
niczne jak przy premierze w MDK. Godzinny
program wszystkich zarówno wykonawców jak
i widowniê przeniós³ w odleg³e czasy zmuszaj¹c
do zadumy do wewnêtrznego wyciszenia, reflek-
sji w nat³oku codziennych zdarzeñ w pêdz¹cej
nieznanej cywilizacji. Sukcesu wykonawcom gra-
tulowa³ Starosta Bi³gorajski Stanis³aw Schodziñ-
ski wrêczaj¹c dowód uznania Renacie Socha i Iwo-
nie Pawlos kwiaty za odwa¿n¹ nowatorsk¹ pro-
pozycjê przedstawienia wielkiej tajemnicy naro-
dzin Chrystusa.

�Pielêgnuj¹c przesz³o�æ, tworzymy
przysz³o�æ�

Podsumowaniem dzia³alno�ci i osi¹gniêæ bi-
bliotek powiatu bi³gorajskiego w roku 2005 rozpoczê³o
siê seminarium kadry bibliotek publicznych. Tematem
wiod¹cym spotkania, które odby³o siê 20 grudnia
2005r. w Starostwie Powiatowym by³a II edycja
konkursu �Pielêgnuj¹c przesz³o�æ, tworzymy przy-
sz³o�æ�. W�ród zaproszonych go�ci obecni byli: Sta-
rosta Bi³gorajski Stanis³aw Schodziñski, Prezes Bi³-
gorajskiego Towa-
rzystwa Regional-
nego Dorota Ska-
kuj, a tak¿e instruk-
torzy Wojewódz-
kiej Biblioteki Pu-
blicznej im. Hiero-
nima £opaciñskie-
go w Lublinie:
Magdalena Wójci-
kiewicz i Zofia
Szumi³o.

Miros³awa Sachar, Dyrektor Miejskiej i Po-
wiatowej Biblioteki w Bi³goraju, podsumowuj¹c
dzia³alno�æ 35 bibliotek naszego powiatu w roku
2005 przypomnia³a, i¿ w ramach programu opera-
cyjnego promocji czytelnictwa w Powiecie Bi³go-
rajskim biblioteki otrzyma³y do podzia³u �rodki fi-
nansowe w wysoko�ci 97.800 z³. Dziêki wspó³pra-
cy z Wydzia³em Edukacji Starostwa Powiatowego
w Bi³goraju pozyska³y ciekawe i warto�ciowe po-
zycje ksi¹¿kowe. Z inicjatywy i za po�rednictwem
Biblioteki Wojewódzkiej im. Hieronima £opaciñ-
skiego w Lublinie bibliotekarze z ca³ego powiatu
mieli mo¿liwo�æ uczestniczyæ w kursie komputero-
wym organizowanym przez Uniwersytet Warszaw-
ski, a tak¿e w wielu innych kursach i szkoleniach.

W bibliotekach przeprowadzono tak¿e konkurs li-
teracki w zwi¹zku z rocznic¹ urodzin H. Ch. Ander-
sena i IV edycjê konkursu �Rado�æ czytania�. Sta-
rosta Bi³gorajski Stanis³aw Schodziñski zwróci³
uwagê na istotn¹ rolê bibliotek w tworzeniu historii
Ziemi Bi³gorajskiej, w wychowywaniu m³odzie¿y
i wspomaganiu szkó³. Dla cz³owieka ¿yj¹cego
w czasach elektronicznych mediów, zagubienia,
w czasach zatracania pewnych warto�ci ksi¹¿ka czy
czasopismo powinny byæ drogowskazem w³a�ciwe-
go postêpowania. Powinny przypominaæ o naszych

korzeniach i historii. Zadaniem bibliotek jest
gromadzenie literatury i czasopism, które po-
przez nawi¹zywanie do przesz³o�ci wzbogac¹
czytelnika, pozwol¹ mu budowaæ lepsz¹ przy-
sz³o�æ. Z kolei Dorota Skakuj mówi³a o po-
trzebie propagowania tradycji i warto�ci re-
gionalnych w bibliotekach publicznych. Zo-

fia Siek,
przedsta-
w i c i e l
Wydzia³u
Edukacji
S t a r o -
stwa Po-
wiatowe-
go, poru-
szy³a te-
mat edu-
kacji eko-

logicznej i promocji powiatu w pracach konkursowych,
natomiast Magdalena Wójcikiewicz pod has³em konkur-
su wojewódzkiego �Pamiêæ- przesz³o�ci�, wypowiada³a
siê o potrzebie promowania naszego powiatu poprzez ró¿-
nego rodzaju wydawnictwa i zachowania naszego dzie-
dzictwa regionalnego na pi�mie. Starostwo Bi³gorajskie
ufundowa³o wszystkim bibliotekom, wydawnictwa pro-
mocyjne Powiatu Bi³gorajskiego.
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Czy jeste�my znani

Ju¿ od stycznia film promuj¹cy powiat bi³gorajski, bê-
dzie emitowany w sieci telewizji publicznej, komer-
cyjnej, operatora Multimedia Polska  oraz prezento-
wany na konferencjach,  targach turystycznych oraz
jako materia³ edukacyjny w szko³ach na terenie po-
wiatu, np. na lekcjach edukacji regionalnej. Udostêp-
niony jest do wypo¿yczenia w Powiatowym O�rodku
Informacji Turystycznej na p³ycie  DVD, CD oraz na
kasecie VHS.
W 2005 roku wspólnym wysi³kiem Wojewódzkiego

oraz Powiatowego Funduszu Ochrony �rodowiska
i Gospodarki Wodnej i Starostwa Powiatowego w Bi³-
goraju zosta³y wydane kolejne opracowania promuj¹-
ce Ziemiê Bi³gorajsk¹:
- album �Pomniki przyrody Powiatu Bi³gorajskiego�
- mapa turystyczno-krajoznawcza �Powiat Bi³goraj-

ski na skraju Roztocza i Puszczy Solskiej�,
- folder �Bogactwo przyrody i dziedzictwo kultury

w pracach laureatów Konkursu Krajoznawczego
Poznajemy Ojcowiznê�

- album �Kapliczki i krzy¿e przydro¿ne w krajobra-
zie Powiatu Bi³gorajskiego�

- Kurier Starostwa Powiatowego w Bi³goraju nr 2 Po
raz pierwszy wyprodukowany zosta³ film promocyjny
�Powiat Bi³gorajski na skraju Roztocza i Puszczy Sol-
skiej�, wznowiono nak³ady przewodnika pt. ��cie¿ki edu-
kacyjne na szlakach turystycznych powiatu bi³gorajskie-
go� oraz albumu �Powiat Bi³gorajski � Skarby kultury
i przyrody�. Wydawane opracowania s¹ przekazywane
do bibliotek miejskich i gminnych, do bibliotek szkol-
nych, szkó³ ponadgimnazjalnych na terenie Powiatu.

Oprócz materia³ów wydanych w 2005 roku
w POIT mo¿na kupiæ materia³y wydane przez Staro-
stwo w latach wcze�niejszych: przewodnik "Pomni-
kowe drzewa Powiatu Bi³gorajskiego", album "Pejza-
¿e Powiatu Bi³gorajskiego - uroki rzek", wiele mate-
ria³ów innych wydawców oraz upominki twórców lu-
dowych z terenu powiatu.

Wszystkie wydawnictwa mo¿na nabyæ w Powia-
towym O�rodku Informacji Turystycznej,

ul. Ko�ciuszki 41/43, tel. 084 688 00 00.
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Rozmowa ze Starost¹
Bi³gorajskim Stanis³awem

Schodzińskim

Tomasz Ksi¹¿ek: Panie Starosto mija kolejny, 2005
rok a trzeci w pracach samorz¹du terytorialnego
II Kadencji szczebla powiatowego. Jaki on by³ dla sa-
morz¹du?

Stanis³aw Schodziñski: W mojej ocenie zadawalaj¹-
cy. Po wielu latach rozbudowy wreszcie uda³o siê za-
koñczyæ inwestycjê szpitaln¹. Przypomnê, ¿e w latach
2001 � 2003 nak³ady na rozbudowê szpitala wynosi³y
oko³o 5 mln z³. rok miniony to ³¹czna kwota oko³o
18 mln z³ nak³adów. Kwoty te wskazuj¹, i¿ dynamika
wzrostu jest nieporównywalna. Oczywi�cie przed nami
kolejne zadanie, tj. wyposa¿enia nowych obiektów
w nowoczesny odpowiadaj¹cy standardom XXI wieku.
Urz¹dzenia, sprzêt medyczny i meble zostan¹ zakupio-
ne ze �rodków pochodz¹cych z Kontraktu dla Woje-
wództwa Lubelskiego w wysoko�ci 3 mln z³otych i �rod-
ków finansowych Powiatu Bi³gorajskiego w wysoko-
�ci 1 mln z³otych. Przeprowadzone postêpowanie prze-
targowe w 2005 roku zosta³o uniewa¿nione z uwagi
na protesty i odwo³ania oferentów a tak¿e krótki ter-
min realizacji dostawy. Nie wykorzystane w 2005
roku �rodki finansowe w wysoko�ci 4 mln z³otych
zosta³y przesuniête do bud¿etu powiatu 2006 roku
i do 30 czerwca 2006 roku zostan¹ wykorzystane na
planowany zakup sprzêtu medycznego

T.Ksi¹¿ek:A jak kszta³tuje siê sytuacja w bie¿¹cym
utrzymaniu szpitala w obecnym kszta³cie?

S.Schodziñski: Niestety zad³u¿enie placówki wzrasta.
Powiat nie otrzymuje w ogóle ¿adnych �rodków finan-
sowych na bie¿¹ce utrzymanie szpitala, jest jedynie or-
ganem za³o¿ycielskim. Szpital powinien funkcjonowaæ
w oparciu o zakontraktowane �rodki z Narodowego Fun-
duszu Zdrowia, które w przypadku bi³gorajskiego SP
ZOZ-u s¹ nie wystarczaj¹ce i w konsekwencji w trybie
progresywnym od 1999 roku powoduj¹ narastaj¹ce za-
d³u¿enie. Obecnie szpital prowadzi postêpowanie re-
strukturyzacyjne.

Tomasz Ksi¹¿ek: Panie Starosto w stosunku do o�wia-
ty jak wynika z ustawy Powiat Bi³gorajski jest  orga-
nem prowadz¹cym a tym samym odpowiadaj¹cym za
jej kondycjê. Co prawda rok szkolny koñczy siê
w czerwcu, grudzieñ jest jego pó³metkiem, jest tak¿e
zamkniêciem roku bud¿etowego, jak w tym kontek�cie
ocenia Pan kondycje bi³gorajskiej o�wiaty?

Stanis³aw Schodziñski: Wiêkszo�æ szkó³ powiatu ma

zapewnione dobre warunki do nauki, m.in. potwierdzaj¹
to otrzymane akredytacje do przeprowadzania egzami-
nów zewnêtrznych w 8 zawodach. Poprawi to w znacz-
nym stopniu konkurencyjno�æ naszych szkó³ na lokal-
nym o�wiatowym rynku. Zwiêkszenie  �rodków finan-
sowych na zajêcia pozalekcyjne zwiêkszy³oby mo¿li-
wo�ci skutecznego oddzia³ywania wychowawczego.

T.Ksi¹¿ek: Jakie w minionym roku inwestycje polep-
szaj¹ce kondycje placówek o�wiatowo-wychowawczych
realizowane by³y w naszym powiecie.

S.Schodziñski: Mimo skromnego w stosunku do po-
trzeb bud¿etu uda³o siê w roku bie¿¹cym poprawiæ bazê
dydaktyczn¹ i sportow¹ szkó³.  Na inwestycje o�wiato-
we w br. powiat przeznaczy³ kwotê 330.000 z³. Prace
inwestycyjne realizowane by³y: w Zespole Szkó³ Ogól-
nokszta³c¹cych w Bi³goraju w zakresie: wymiany okien
i ocieplenia �cian w czê�ci �A� obiektu szkolnego, w Po-
radni Psychologiczno-Pedagogicznej w  zakresie: ocie-
plenia i odnowienia �cian wraz z wymian¹ okien. Wiele
prac szczególnie w szko³ach wykonano �rodkami Rad
Rodziców za co t¹ drog¹ sk³adam wszystkim wyrazy
uznania. Warto�æ  wykonanych remontów na rzecz
o�wiaty wynosi 306 tys. z³.  Wykorzystane zosta³y
w pe³ni pozyskane dodatkowo �rodki finansowe pocho-
dz¹ce z rezerwy Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
na wyposa¿enie pracowni w pomoce dydaktyczne
i sprzêt w wysoko�ci 233 121 z³otych.  Z pewno�ci¹
przyda³oby siê wiêcej.
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Dzi� bazy szkolnej nie powinni�my siê wstydziæ.
Obok dzia³añ powiatu du¿a w tym zas³uga samych szkó³
i ich kierownictwa oraz Rad Rodziców.

T.Ksi¹¿ek: Jakie spektakularne osi¹gniêcia szkó³
móg³by Pan wymieniæ z pamiêci?

S.Schodziñski:
- III miejsce LO im ONZ w rankingu najlepszych

liceów ogólnokszta³c¹cych na Lubelszczy�nie
i wej�cie do pierwszej setki najlepszych liceów
w kraju,

- Sukcesy uczniów szkó³ powiatu w fina³ach central-
nych, olimpiadach i konkursach przedmiotowych
w których znalaz³o siê 57 uczniów, ze wszystkich
szkó³ powiatu,

- Miêdzynarodowy sukces uczniów Zespo³u Szkó³
Le�nych w Moskwie w konkursie ekologicznym,
uczniowie, zdobyli tam wyró¿nienie,

- Bardzo dobrze realizowany przez LO im. ONZ
projekt Socrates-Comenius,

- Bardzo dobry, na tle innych rejonów Polski, wynik
nowej matury. Egzamin maturalny zda³o 91,3 %
uprawnionych � jest to najlepszy wynik w woje-
wództwie lubelskim i jeden z najlepszych w kraju.

- sprawnie przeprowadzona centralna rekrutacja do
szkó³ ponadpodstawowych. Nabór na obecny rok
szkolny potwierdzi³, ¿e niedoceniane dotychczas
szko³y peryferyjne dysponuj¹ coraz atrakcyjniejsz¹
ofert¹ kszta³cenia zyskuj¹c¹ uznanie kandydatów,

- nowe kierunki nauki: technik informatyk, technik
mechanik, monter izolacji budowlanych, technik
rolnik.

Tomasz Ksi¹¿ek: Posiada Pan tytu³ magistra in¿ynie-
ra budownictwa l¹dowego o specjalno�ci drogi, ulice,
lotniska, tak wiêc jako�æ dróg w Powiecie Bi³goraj-
skim jest Panu dobrze znana. Jakie s¹ mo¿liwo�ci w³a-
�ciwego zabezpieczenia funkcjonowania sieci dróg po-
wiatowych?

Stanis³aw Schodziñski: Na obs³ugê sieci drogowej sa-
morz¹d powiatowy zabezpiecza w bud¿ecie �rodki fi-
nansowe. Z uwagi na du¿e potrzeby innych zadañ po-
wiatowych �rodki finansowe na drogownictwo s¹
skromne. Dlatego te¿ corocznie sk³adamy wnioski o fun-
dusze zewnêtrzne, podejmujemy wspó³pracê z samo-
rz¹dami gminnymi od których uzyskali�my pomoc
w wysoko�ci 1 mln 255 tys. z³. Równie¿ pozyskali�my
�rodki pozabud¿etowe z innych jednostek i programów
celowych w wysoko�ci 631 121 z³. Uzyskane wsparcie
w ³¹cznej wysoko�ci 1 mln 886 121 z³ jest dla powiatu
znacz¹ce przy tak du¿ych potrzebach chocia¿by tylko
w drogownictwie. £¹czne nak³ady na drogownictwo
w roku 2005 wynios³y ponad 6 mln 600 tys. z³. Samo-

rz¹d Powiatu czyni³ usilne starania w zakresie poprawy
dróg powiatowych i wojewódzkich oraz o przekwalifi-
kowanie drogi wojewódzkiej Lublin-Bi³goraj-Przemy�l
na drogê krajow¹.

T.Ksi¹¿ek: Jakie wa¿niejsze zakresy robót drogowych
zrealizowano w 2005r.?

S. Schodziñski: W roku 2005 u³o¿ono 8,5 km nowej
nawierzchni na drogach powiatowych, w Bi³goraju wy-
budowano rondo na skrzy¿owaniu ulic: Aleja Jana Paw³a
II, W³osiankarska i Sikorskiego, odcinek ul. Narutowi-
cza. Wykonano ponad 40 tys. m2 remontów cz¹stko-
wych nawierzchni, wyremontowano lub przebudowa-
no 20 przepustów drogowych, wykonano prace odwod-
nieniowe na wielu odcinkach dróg. Dodaæ nale¿y, ¿e
w latach 2000-2005 wspólnie z samorz¹dami gminny-
mi wykonano 50 km nowych nawierzchni bitumicznych.

T.Ksi¹¿ek:  Czy zima w tym roku nie zaskoczy s³u¿b dro-
gowych, co z utrzymaniem zimowym dróg powiatowych?

S.Schodziñski: Zimowym utrzymaniem objêto 518 km
dróg powiatowych. Na sezon zimowy 2005/2006 za-
planowano kwotê 600 tys. z³. W celu sprawnego prze-
prowadzenia akcji zimowej podjêto bie¿¹c¹ wspó³pra-
cê z jednostkami i s³u¿bami, których praca zwi¹zana
jest z zachowaniem bezpieczeñstwa spo³ecznego. W Za-
rz¹dzie Dróg Powiatowych wystêpuj¹ du¿e braki usprzê-
towienia specjalistycznego. W zwi¹zku z tym wiele za-
dañ wykonywanych bêdzie przez inne jednostki wy³o-
nione w drodze przetargu.

T.Ksi¹¿ek: Jakie s¹ plany polepszenia stanu technicz-
nego dróg powiatowych w najbli¿szym czasie?

S.Schodziñski: Potrzeby s¹ ogromne. Aby doprowa-
dziæ zdegradowan¹ jeszcze przed rokiem 1999 sieæ dro-
gow¹ nale¿a³oby zabezpieczyæ �rodki w wysoko�ci
60 mln. z³. Na sieci drogowej jest ponad 600 przepu-
stów, z których wiêkszo�æ nie wytrzymuje obci¹¿e-
nia, na jakie by³y przystosowane przed 20 � 30 lat
temu. Na drogach powiatowych wybudowanych jest
35 mostów w ró¿nych technologiach. Wiêkszo�æ
z nich wymaga pilnego remontu. �rodki finansowe,
które wydzielone s¹ w bud¿ecie powiatu na drogo-
wnictwo s¹ nie wystarczaj¹ce. Powiat ma ogromne
potrzeby finansowe równie¿ w zakresie funkcjono-
wania o�wiaty i s³u¿by zdrowia. Dlatego te¿ wdziêcz-
ni jeste�my samorz¹dom gminnym za ka¿d¹ pomoc
udzielan¹ na utrzymanie sieci drogowej.

T.Ksi¹¿ek: A co z potrzebami budowy nowych odcin-
ków dróg?
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S.Schodziñski: Budowa nowych odcinków niezbêd-
nych dla rozwoju naszego powiatu mo¿e byæ realizo-
wana tylko przy pomocy zewnêtrznej. Dlatego te¿ zin-
tensyfikowane zostan¹ dzia³ania na pozyskanie celo-
wych funduszy strukturalnych. S¹ to dzia³ania d³ugofa-
lowe, ale liczymy, ¿e bêd¹ owocne. Rozszerzymy te¿
wspó³pracê z samorz¹dami gminnymi, aby podstawo-
wa sieæ drogowa mog³a pe³niæ w³a�ciw¹ rolê w rozwo-
ju powiatu. Nale¿y zaznaczyæ, ¿e w powiecie jest jesz-
cze ponad 80 km dróg powiatowych o nawierzchni grun-
towej i kilka mostów wymagaj¹cych milionowych na-
k³adów na remonty lub odbudowê. Powiat jest w stanie
zabezpieczyæ jedynie �rodki na bie¿¹ce utrzymanie sie-
ci drogowej.

T.Ksi¹¿ek: Jak przedstawia siê w naszym powiecie sy-
tuacja osób bezrobotnych, jakie dzia³ania zosta³y pod-
jête na rzecz ograniczania i ³agodzenia jego skutków?

S.Schodziñski: Na realizacjê programów w roku 2005
Powiatowy Urz¹d Pracy w Bi³goraju otrzyma³ �rodki
finansowe w ³¹cznej wysoko�ci  5 056 300 z³. W  2005r.
zaktywizowano ³¹cznie 1.543 osoby. Na szczê�cie rok
2005 przyniós³ wyra�n¹ tendencjê spadkow¹ liczby
bezrobotnych.

Na koniec listopada zarejestrowanych by³o 6.671 osób
i jest to o  9 % mniej ni¿ w roku ubieg³ym. Powiat
Bi³gorajski  w woj. Lubelskim nale¿y  do powiatów
o najni¿szej stopie bezrobocia  np. stopa bezrobocia
w miesi¹cu pa�dzierniku 2005 roku wynosi³a 13,9%
(dla porównania w woj. Lubelskim � 16,3%, a w kraju
17,3%).

T.Ksi¹¿ek: Do jakich grup osób bezrobotnych i jakie
programy kierowane i realizowane by³y w 2005r.

S.Schodziñski: Przede wszystkim na pomoc osobom
bezrobotnym znajduj¹cym siê w najtrudniejszej sytu-
acji. S¹ to w szczególno�ci osoby m³ode do 25 roku
¿ycia, osoby d³ugotrwale bezrobotne i bezrobotni po-
wy¿ej 50 roku ¿ycia. Zrealizowanych zosta³o ³¹cznie
10 programów. W zakresie aktywizacji osób m³odych:
projekt �TRAMPOLINA � Promocja Zatrudnienia
W�ród M³odzie¿y Powiatu Bi³gorajskiego� - obj¹³
73 osoby. �M£ODZIE¯ 2004 � Bi³gorajski Program
Wsparcia M³odzie¿y na Rynku Pracy� obj¹³  295 osób.
W 2005 roku uda³o siê równie¿ pozyskaæ �rodki z Eu-
ropejskiego Funduszu Spo³ecznego na realizacjê kolej-
nego programu skierowanego do osób m³odych -  �PER-
SPEKTYWY � Program Aktywizacji Zawodowej M³o-
dzie¿y z Powiatu Bi³gorajskiego� planujemy obj¹æ nim
286 osób, program realizowany bêdzie do koñca kwiet-
nia 2006 roku. Ponadto dla osób  m³odych  do 25 roku
¿ycia realizowany by³ rz¹dowy program  �Pierwszy biz-
nes�  - 30 osób odby³o szkolenie  w zakresie rozpoczê-

cia w³asnej dzia³alno�ci gospodarczej. Osoby  d³ugo-
trwale bezrobotne objête zosta³y aktywizacj¹ w ramach
dwóch programów wspó³finansowanych z Europejskie-
go Funduszu Spo³ecznego: �WSPARCIE Bi³gorajski
Program Przeciwdzia³ania i Zwalczania D³ugotrwa³e-
go Bezrobocia� � dla 234 osób, �NOWY START � Prze-
ciwdzia³anie D³ugotrwa³emu Bezrobociu w Powiecie
Bi³gorajskim� -  dla 240 osób, który realizowany bê-
dzie do   kwietnia 2006. W ramach wspó³pracy z samo-
rz¹dami oraz  Zwi¹zkiem Spó³ek Wodnych w roku bie-
¿¹cym  zorganizowali�my 106  miejsc pracy w ramach
robót publicznych, w tym 21 kobiet zosta³o zatrudnio-
nych w charakterze opiekunek domowych a 85 mê¿-
czyzn zaanga¿owano do wykonywania prac porz¹dko-
wych i melioracyjnych  na terenie gmin.

T.Ksi¹¿ek: Jakie dzia³ania na rzecz ograniczania bez-
robocia podjête bêd¹ w roku 2006?

S.Schodziñski: Priorytetem w naszych dzia³aniach bê-
dzie pozyskiwanie kolejnych �rodków z funduszy eu-
ropejskich na realizacjê programów maj¹cych wp³yw
na ³agodzenia i ograniczenie bezrobocia w naszym po-
wiecie. Spodziewam siê, ¿e w roku 2006 �rodki bêd¹
jeszcze wy¿sze.

T.Ksi¹¿ek: Co nowego przyniós³ rok 2005 w rodzinie
Stanis³awa Schodziñskiego?

S.Schodziñski: W tym roku obchodzili�my 25 lat sa-
kramentu ma³¿eñstwa. Stanowisko starosty uszczupla
czas po�wiêcany rodzinie, a rodzina tego potrzebuje.
W miarê mo¿liwo�ci staram siê przebywaæ razem. Uda³o
siê nam w tym roku podczas urlopu zorganizowaæ wy-
jazd do Torunia, Lichenia, Inowroc³awia, odwiedzi-
li�my Floriankê, Górecko, Bidaczów, Obary. W tym
te¿ roku najstarsza córka Izabela ukoñczy³a studia
prawnicze na KUL-u, obecnie odbywa sta¿. Cie-
szê siê, ¿e w przeciwieñstwie do panuj¹cej mody
na wyjazdy za granicê, córka nie ma takich zamia-
rów. Natomiast m³odsza córka Ewa studiuje w Lu-
blinie. ¯ona El¿bieta pozostaje poza prac¹ zawo-
dow¹ po�wiêcaj¹c siê wychowaniu najm³odszej
córki Urszuli. Na ¿onie tak¿e spoczywaj¹ pozosta-
³e obowi¹zki domowe. Schodziñscy stanowi¹ ro-
dzinê wielopokoleniow¹ wszyscy mieszkamy
w Powiecie Bi³gorajskim choæ w ró¿nych miejsco-
wo�ciach. Spotykamy siê razem kontynuuj¹c tra-
dycje rodzinne oczywi�cie najczê�ciej przy okazji
�wi¹t i innych uroczysto�ci, np. przy wspólnej mo-
dlitwie za zmar³ych przodków. �wiadczymy sobie
wzajemn¹ pomoc, co ³¹czy rodzinê. W mojej hie-
rarchii warto�ci rodzina zajmuje jedno z najwa¿-
niejszych miejsc.
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Dzia³alno�æ artystyczna

Artystyczna twórczo�æ ludowa Lubelszczyzny przetrwa³a
w znacznie lepszej formie ni¿ w innych regionach kraju.
Mo¿e to byæ zas³ug¹ powstania w 1968 r. w Lublinie
Stowarzyszenia Twórców Ludowych skupiaj¹cych repre-
zentantów poszczególnych dyscyplin dzia³alno�ci ludo-
wej. Szczegó³owe informacje o stanie poszczególnych
dyscyplin twórczo�ci ludowej mo¿emy znale�æ w pracy
zbiorowej pod redakcj¹ Alfreda Gaudy pt. "Wspó³cze-
sna twórczo�æ ludowa miêdzy Wis³¹ i Bugiem."

Twórcy Ludowi Powiatu Bi³gorajskiego:

Hafciarstwo:
- Alicja Brodaczewska, Czerniêcin;
- Marianna Brudze, Aleksandrów;
- Gabriela Gorzandt, Józefów;
- Urszula Gozdecka, Tereszpol Zygmunty
- Julia Ma³ek, Ciosmy;
- Katarzyna �wist, Aleksandrów II
- Teresa Godu³a, Tarnawa Du¿a
- Krystyna Szypulska, Bi³goraj
- Barbara Surmacz, Aleksandrów I

Plecionkarstwo:
- Zdzis³aw Bielewicki, Go�cieradów
- Stanislawa Borek, Luchów Dolny;
- Micha³ Cudzi³o, Bukowa;
- Marian Kasperek, Tarnogród;
- Teresa Kiszczak, Luchów Gorny;
- Maria Pleskacz, Luchów Dolny;
- Roman Szymonik, Potok Górny;
- Józef  �wi¹der, Bukowa

Rze�ba:
- Janusz Dworak, Frampol;
- Zdzis³aw Garbacz, Jedlinki;
- Wies³aw Pu³apa, Lipiny Dolne
- Krzysztof Litwiniuk, Frampol
- Robert Sobstyl, Teodorówka;
- Leon Kusiak, Józefów,
- Jan Pastuszek, Józefów, rze�ba w kamieniu i piaskowcu,
- Stanis³aw Kukie³ko, Józefów, rz. kamieniu i piaskowcu,
- Aleksander Iwañczyk, Korytków Du¿y,
- Zbigniew K³odnicki, Korytków Du¿y,
- Jan Bielak, Dere�nia,
- Marian Szuper, Aleksandrów III
- Zbigniew Gorzowski (równie¿ malarstwo), Goraj
- Jan Paluch - Bi³goraj
- Jan Bielak - Dere�nia
- Ryszard Sobaszek - Bi³goraj
- Zbigniew K³odnicki - Korytków Du¿y
- Andrzej Siek - Lipiny Dolne
- Aleksander Iwañczyk - Korytków Du¿y

Malarstwo:
- Zofia Dubiel, Frampol,
- Pawe³ Krzak, Czarnystok;
- Ewa Skóra, Terespol Zaorenda,
- Waldemar Juszczyk, Bidaczów Nowy,
- Henryk Tomaszek, ¯abno,

Plastyka obrzêdowa (pisanki, palmy wielkanocne,
wieñce do¿ynkowe):
- Ewa i Józefa Bo³ociuch, Tereszpol - Kukie³ki;
- Genowefa Hy¿yñska, Górniki;
- W³adys³awa K³odnicka, Korytków Du¿y;
- Stanis³awa Rozmiarkowska, Tereszpol - Kukie³ki;
- Stefania Wszo³a, Tereszpol - Kukie³ki;
- Katarzyna Zygmunt, Korytków Du¿y,

Plastyka zdobnicza (np. kwiaty z bibu³y)
- Wanda Bielak, Aleksandrów III
- Marianna Burdzeñ, Aleksandrów;
- Julia Ma³ek, Ciosmy;
- Marianna Maciocha, Aleksandrów III;
- Helena Michoñska, Aleksandrów IV;
- Barbara Surmacz, Aleksandrów I

Oddzieln¹ kategori¹ w�ród wytworów tradycyjnej kultu-
ry jest pisarstwo ludowe. Zjawisko stosunkowo nowe, któ-
re pojawi³o siê na Lubelszczy�nie na prze³omie XIX i XX
wieku. Z naszego powiatu twórczo�ci¹ t¹ zajmuj¹ siê:
- Roman Grabias, Ruda �l¹ska ko³o Bi³goraja. Debiuto-
wa³ w 1997 r. Pisze wiersze satyryczne, liryczne i wspó³-
tworzy scenariusze widowisk ludowych. Cz³onek STL,
- Maria Kaliniak, Przedmie�cie ko³o Turobina. Zajmu-
je siê uk³adaniem piosenek dla miejscowego zespo³u
KGW, zapisuje dawne zwyczaje, wyg³asza mowy po-
grzebowe i pisze wiersze.
- Floriana Kiszczak, Radziêcin. Publikowa³a wiersze
w czasopismach i antologiach.
- W³adys³aw Koczom, Gorajec. Debiutowa³ w 1975 r.
Pisze wiersze z nurtu liryki refleksyjnej. Wyda³ trzy
w³asne tomiki poetyckie, publikowa³ w wielu regional-
nych ogólnopolskich czasopismach oraz w licznych
antologiach poetyckich. Zajmuje siê równie¿ publicy-
styk¹. Cz³onek STL.
- Janina Radomska, Radziêcin. Wyda³a indywidualny
tomik poetycki, pisze wiersze u¿ytkowe i liryczne, pie-
�ni, piosenki i skecze dla miejscowego zespo³u arty-
stycznego, a tak¿e opowie�ci gawêdy o tematyce wie-
rzeniowej. Cz³onek STL.

Wszystkim Twórcom Ludowym z terenu Powiatu Bi³go-
rajskiego sk³adamy serdeczne podziêkowanie za wk³ad
w umacnianie to¿samo�ci kulturowej naszego regionu.
Dzie³a Waszych r¹k ³¹cz¹ tera�niejszo�æ z gin¹c¹ tradycj¹
naszych przodków wytyczaj¹c nam drogê ku przysz³o�ci.


