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Powiatowe Dożynki 
w Tarnogrodzie

W niedzielę 3 września na stadionie sportowym 
LKS ,,OLIMPIAKOS” w Tarnogrodzie rolnicy 
z całego powiatu obchodzili Święto Plonów, któ-
re było uroczystym zakończeniem roku rolnicze-
go i trudu włożonego w prace polowe. Naczelne 
miejsce przypada wszystkim żniwiarzom i rolni-
kom wsi całego powiatu. W obchodach uczestni-
czyły wszystkie gminy z Powiatu Biłgorajskiego. 
Organizatorami dożynek w tym roku, było Sta-
rostwo Powiatowe w Biłgoraju oraz Urząd Gminy 
Tarnogród, natomiast starostami dożynek byli 
Pani Halina Grzyb z Łukowej i Pan Stanisław We-
sołowski z Różańca.

Tradycyjnie Dożynki zostały zainicjowane Mszą 
św., podczas której został poświęcony chleb 
upieczony z tegorocznych zbiorów. We Mszy 
przewodniczył Ks. bp prof. Jan Śrutwa, na ręce 
którego złożono serdeczne podziękowania za 
wieloletnią posługę biskupią, zawsze nacecho-
waną gorliwą wiarą, umiłowaniem Ojczyzny 
i odpowiedzialnością za Kościół. Również za to, 
że z inicjatywy Jego Ekscelencji powstała Die-
cezja Zamojsko – Lubaczowska. Lata posługi 
kapłańskiej zaowocowały, powstaniem Kato-
lickiego Radia Zamość, Kapituły ,,Dziedzictwo 
Narodu Święta Sprawa”, a także wydawaniem 
,,Niedzieli Zamojsko – Lubaczowskiej, ustano-
wieniem Diecezjalnej ,,Caritas”, utworzeniem 
Muzeum Diecezjalnego w Zamościu oraz budo-
wą Domu Kapłana Seniora w Biłgoraju.

Jednym z głównych punktów dożynkowego pro-
gramu było wystąpienie Starosty Biłgorajskiego – 
Stanisława Schodzińskiego, który przekazał obec-
nym istotne treści dotyczące problemów z jakimi 
spotyka się polskie rolnictwo, także w naszym 
regionie:
 ,,Kto ty jesteś? – Polak Mały
   Jaki znak twój? – Orzeł Biały
   Gdzie ty mieszkasz? – Między swemi
   W jakim Kraju? – W Polskiej Ziemi
   Czem ta ziemia? – Mą Ojczyzną
   Czem zdobyta? – Krwią i blizną
   Czy ją kochasz? – Kocham szczerze!
   A w co wierzysz? – W Polskę wierzę
   Coś ty dla niej? – Wdzięczne dziecię
   Coś jej winien? – Oddać życie.

Poeta Władysław Bełza, który uczył w ,,Katechi-
zmie polskiego dziecka” myśleć, mówić i czuć po 
polsku. Przytoczony wiersz, dawniej uczyły mat-
ki razem z pacierzem. W ten sposób zaszczepiono 
w młodych umysłach i sercach miłość i cześć dla tej 
ziemi, która je wykorzeniła i ukołysała we wspo-
mnieniach ojczystych, szacunek dla wiary tradycji 
historycznych i kulturowych ,,Ziarno patriotyzmu” 
zasiane w dzieciństwie wyda plon obfity w wieku
dojrzałym.

Jak my dzisiaj  do tego podchodzimy?

Czy ziemia nasza jest dla nas wartością?

Czy tylko myślimy o dochodzie z tej ziemi?

Czy dziś jesteśmy dumni, że jesteśmy Polakami, 
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czy w okresie komunizmu a dziś UE nie wmówio-
no nam, że nie potrafimy nic zrobić, że nie potra-
fimy się sami rządzić, a naszą młodzież wysyłamy
na Zachód bez przygotowania duchowego, często 
z byle powodu.
Czy dziś dla nas nie najważniejsze stało się mieć 
nad być?
Unia Europejska a za nią wiele polityków w Pol-
sce głosi hasła, że trzeba budować wielkie gospo-
darstwa rolne, produkować żywność intensywnie 
modyfikowaną. Reklamowany szeroko Pakt dla
Rolnictwa i Obszarów Wiejskich UE-gloryfiku-
je jakość produktów UE, strasząc nas wymogami 
i standardami.
Warto więc sobie uzasadnić jaka jest prawda 
o polskiej i unijnej żywności. Nasze społeczeństwo 
musi sobie uświadomić, że każdy artykuł żywno-
ściowy pochodzący z UE posiada jakąś substancję 
chemiczną np. barwniki, wybielacze, polepszacze, 
emulgatory, dezodoranty, nawilżacze itd. istnieje 
blisko 1000 różnych substancji. Ta alchemia, któ-
rej cele są wyłącznie handlowe pozwala na anty-
sanitarne praktyki maskujące faktyczną wartość 
takiej żywności. Nic więc dziwnego, że ostatnio 
coraz częściej występuje zjawisko alergii pokar-
mowej: UE zabrania nam mówić o zdrowej pol-
skiej żywności.
Czy słyszy się w telewizji polskiej publicznej za-
chwalanie polskich produktów, z czystych polskich 
nieskażonych chemicznie gleb?

Ale my musimy to środowisko i tę naszą znakomi-
tą żywność promować.
Do czego doprowadziła intensyfikacja rolnictwa
i produkcja rolno-spożywcza na zachodzie niech 
świadczą choroby wściekłych na skutek karmienia 
zwierząt milionami ton mączki mięsno-kostnej 
produkowanej ze zdechłych zwierząt – psów, ko-
tów, szczurów, owiec itd.

Pojawienie się bardzo groźnych dioksyn w kur-
czakach czy pryszczycy. Do szokujących faktów 
można zaliczyć dotłuszczanie paszy dla zwierząt 
trawożernych zużytym olejem silnikowym czy kar-
mienie kurcząt szlamem z oczyszczalni ścieków. 
Dzisiaj mamy niewielkie szanse na rywalizację 
z Zachodnią Europą w zakresie rolnictwa konwen-
cjonalnego, jeszcze przy nieuczciwych 25% dopła-
tach, których nie wystarczy na wzrost ceny środ-
ków produkcji. Natomiast mamy większe szanse 
jeśli chodzi o rolnictwo ekologiczne. Np. Austriacy 
planują przedstawić 75% swojej powierzchni na 
rolnictwo ekologiczne. A przecież u nas jest gro 
gruntów rolnych o unikalnym w Europie ekosyste-
mie. Np. w Holandii stosuje się 40 razy więcej pe-
stycydów i o wiele więcej nawozów niż w Polsce. 
Niemcy masowo wykupują polską żywność, gdyż 
jest świeża i nie ma smaku plastiku. Nasza wiejska 
kura to ,,pani kura” w przeciwieństwie do tej angiel-
skiej nędznicy chowanej w jakimś kurzym łagrze. 
Stanowczo odradzam robienie zakupów w super-
marketach, gdzie żywność jest słaba jakościowo za-
mawiana po specjalnie zaniżonych cenach. W USA 
jest już prawie 100% żywności genetycznie mody-
fikowanej i narastający wielki problem alergii. To
prawda, że gąsienica która chciała spróbować mo-
dyfikowanej genetycznie rośliny zdechła, ale i zdechł
też ptaszek, który ją skonsumował. A ptaszek to już 
kręgowiec. Nie róbmy niczego wbrew matce naturze 
niezależnie czy to dotyczy środowiska czy człowie-
ka. Naturę, jej prawa stworzył Bóg – nie trzeba go 
poprawiać. My nie musimy naśladować Zachodu, 
moglibyśmy być spichlerzem żywności naturalnej. 
Domagamy się wsparcia finansowego dla tego typu
produkcji. W Polsce jest obecnie ok. 7 tys. gospo-
darstw ekologicznych w powiecie biłgorajskim kil-
kadziesiąt te 7 tys. Stanowi to ok. 0,5% wszystkich 
gospodarstw. Są to przede wszystkim uprawy rolni-
cze użytki zielone, uprawa warzyw, sady, wyroby 

Mszy Świętej przewodniczył bp Jan Śrutwa
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mączno-zbożowe, mięso ekologiczne, piwo ekolo-
giczne, nalewki, przetwory owocowe.

Polska żywność ekologiczna, choć jest uważana 
za wyjątkowo dobrą, nie jest przedmiotem więk-
szego eksportu, bo jest jej za mało. Są nawet trud-
ności z zaopatrzeniem ponad 100 istniejących 
w Polsce sklepów specjalizujących się w sprzedaży 
tego typu żywności.

Szanowni Rolnicy!
W tym roku obchodziliśmy 25 rocznicę Powstania 
Ri ,,Solidarność”. Dziękuję wszystkim tym, którzy 
tak mocno byli zaangażowani w jego działalność. 
Osobiście uczestniczyłem w narodzinach tej or-
ganizacji. Dzisiaj potrzeba odrodzenia tej praw-
dziwej solidarności w rozumieniu Jana Pawła II 
– ,,Jedni drugich brzemienia noście” aby już więcej 
nie powtarzać za ks. biskupem Józefem Zawitkow-
skim cyt. 
,,Podpisali porozumienia,
Okrągły stół okazał się z kantami,
Zrównały wszystko czołgi,
Zostały jeno krzyże w Gdańsku i w Poznaniu,
I tyle kamieni, które kiedyś wołać będą
Na świadectwo prawdzie.” 
Dziękuję Wam za trud Waszej pracy, za wspólnotę 
Waszych rodzin, za pracę na roli pomimo braku 
dostatecznych dochodów, za pielęgnowanie naszej 
ziemi, wiary, kultury i tradycji naszych przodków. 
Niech nasze dzieci i młodzież wyrastają na lektu-
rach Sienkiewicza, Reymonta, niech nie przyswa-
jają obcych wzorów fałszywej ewangelii Judasza, 
wynaturzonego Singera, pogańskiego Harry Pot-
tera, satanistycznego Krzyża Nerona na koszulce 
Owsiaka. Nasz ojczysty dom to pola, rzeki, kwiaty, 
lasy, góry, ugory, gniazda bocianie, krzyże cmen-
tarne, kościoły, klasztory, szkoły, poeci, pisarze. 
Nasz ojczysty dom to Dekalog.

Pozdrawiam Was wszystkich i wasze rodziny. Ży-
czę wytrwałości w pracy i służbie.” 
Tradycyjnie w programie dożynek były prezen-
tacje artystyczne poszczególnych gmin. Na sce-
nie wystąpiły zespoły oraz soliści z bardzo uroz-
maiconym repertuarem, co wzbudziło ogromne 
zainteresowanie publiczności. Dużą atrakcją do-
żynkowych wydarzeń niewątpliwie była wystawa 
rolnicza, wieńców dożynkowych, plenerowa ma-
larstwa ,,Malowany Wschód – Tarnogród”, wysta-
wy fotograficzne oraz rozstrzygnięcie VIII edycji
konkursu na najładniejszą posesję.
Wspaniała słoneczna pogoda, liczne atrakcje 
przygotowane przez organizatorów, serdeczna 
rodzinna atmosfera sprawiły, że dożynkowa za-
bawa trwała do późnych godzin nocnych. 

DIECEZJALNE DOŻYNKI W LUBACZOWIE

W Lubaczowie 10 września odbyło się diecezjalne 
dziękczynienie za tegoroczne zbiory, połączone 
z ingresem biskupa Wacława Depo. W uroczystej 
Mszy Św. w Konkaterze przewodniczył abp Józef 
Michalik w obecności nuncjusza apostolskiego, 
kardynałów i biskupów, a celebrował jej nowy or-
dynariusz, który udzielił wszystkim wiernym pa-

sterskiego błogosławieństwa. Życzymy naszemu 
biskupowi obfitości Bożego błogosławieństwa
i opieki Matki Bożej w posłudze dla diecezji. Póź-
niej rozpoczęła się część artystyczna i konkurso-
wa. Razem z duchowieństwem i władzami samo-
rządowymi na diecezjalne święto plonów licznie 
przybyły delegacje wieńcowe również z gmin Po-
wiatu Biłgorajskiego: z Łukowej, Potoku Górne-
go, Obszy i Zamchu oraz z Józefowa, Tereszpola, 
Goraja, Biszczy i Bukowiny. 

Korowód dożynkowy

Ingres bp Wacława Depo
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Podsumowanie 
roku sportowego

Dnia 11 października 2006 roku w Gimnazjum 
we Frampolu odbyło się uroczyste Podsumowa-
nie Szkolnego Roku Sportowego zorganizowa-
ne przez Starostwo Powiatowe w Biłgoraju oraz 
Powiatowe Stowarzyszenie Sportu Szkolnego. 
Podczas uroczystości Starosta Biłgorajski uhono-
rował listami gratulacyjnymi oraz okolicznościo-
wymi statuetkami 57  nauczycieli wychowania fi-
zycznego przygotowujących młodzież do Igrzysk 
na poziomie Szkół Podstawowych, Gimnazjady 
oraz Licealiady.  Starosta docenił również pracę 
31 działaczy Powiatowego Stowarzyszenia Spor-

tu Szkolnego. Zarząd Powiatu w  Biłgoraju przy-
znał również specjalne nagrody pieniężne dla 
sportowców za osiągnięcie wysokich wyników 
sportowych we współzawodnictwie międzynaro-
dowym lub krajowym: Piotr Bury z Międzyszkol-
nego Klubu Sportowego, którego trenerem jest 
Pan Janusz Ćwikła otrzymał nagrodę w wyso-
kości 400 zł za II miejsce w Międzynarodowym 
Festiwalu Piłki Ręcznej Młodzików w Zamościu. 
Daniel Ćwikła oraz Łukasz Norton z Młodzieżo-
wego klubu koszykówki „Basket”, których trene-
rem jest Pan Ryszard Sawa, otrzymali po 400 zł za 
reprezentowanie okręgu lubelskiego w turnieju 
barażowym o wejście do II ligi rozgrywanym we 
Wrocławiu. Klub zajął III miejsce. 

Następnie nagrody otrzymali zawodnicy trenu-
jący podnoszenie ciężarów z Ludowego Klubu 
Sportowego „Znicz” w Biłgoraju, podopieczni 
trenera Pana Henryka Wybranowskiego: 
– Marzena Karpińska w kwocie 500 zł za srebr-

ny medal w Mistrzostwach Europy juniorek 
w Palermo w kat. 48 kg, srebrny medal w Mi-
strzostwach Polski seniorek w kat. 53 kg, 21 re-
kordów Polski w 2006 roku (1 seniorek, 10 ju-
niorek do lat 20 i 10 juniorek do lat 18 w kat. 
48 kg), złoty medal w Ogólnopolskiej Olimpia-
dzie Młodzieży w Srokowie w kat. 48 kg,

List otwarty
Kapituły ,,Dziedzictwo Narodu Święta Sprawa”

Szanowni Mieszkańcy
Ziemi Zamojsko – Lubaczowskiej

Upłynął już rok od czasu jak w każdej parafii naszej diecezji posadzone zostały trzy dęby pomniki
z imieniem wybitnych postaci: Jana Pawła II-go, Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego i  zasłużonych 
osób dla danej parafii, szkoły, gminy lub miasta. Były to wydarzenia bardzo uroczyste. Posadziliśmy
wspólnie ok. 1000 dębów. Dziękujemy naszym księżom, nauczycielom, strażakom, samorządowcom 
oraz dzieciom i młodzieży za tą piękną lekcję historii i patriotyzmu oraz promowanie przyrody. Byliśmy 
i jesteśmy świadkami oraz uczestnikami uroczystości, na których pokolenia Polaków budują teraźniejszość 
i przyszłość swojego kraju.  Niech przy tych drzewach – pomnikach, symbolach siły, długowieczności 
i opierania się wszystkim dziejowym burzom, odbywać się będą dla dzieci i młodzieży lekcje historii 
oraz wychowania, na temat ludzi i wydarzeń, które kształtują naszą tożsamość. Zadbajmy o porządek 
w ich otoczeniu. Można by wykonać alejki, płotki, upamiętnić trwałą tabliczką. Poprzez takie działania 
chronimy wartości naszej kultury i naszego dziedzictwa. Jestem przekonany, że tak jak dąb, będzie się 
rozwijać i trwać nasza pamięć o ludziach, którzy poświęcili swoje życie Ojczyźnie.

 Za prezydium Kapituły
 Stanisław Schodziński

Komisja wyróżniła najlepszych sportowców i nauczycieli 
wychowania fizycznego
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– Kamil Kulpa w kwocie 400 zł za srebrny me-
dal w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży 
w Srokowie w kat. +105 kg, złoty medal w Mi-
strzostwach Polski LZS i Szkół w kat. +105 kg 
w Ciechanowie, srebrny medal w X Igrzyskach 
LZS w Siedlcach w kat. +105 kg, członka Kadry 
Polskiej Juniorów;

– Damian Kusiak w kwocie 400 zł za srebrny me-
dal w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży 
w kat. 94 kg, złoty medal w Mistrzostwach Pol-
ski LZS i Szkół w Ciechanowie w kat. 94 kg, za 
Członka Kadry Narodowej Juniorów;

– Emil Strzałka w kwocie 400 zł za brązowy me-
dal w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży 
w Srokowie w kat. 94 kg, złoty medal w Mi-
strzostwach Polski LZS i Szkół w Ciechanowie 
w kat. 105 kg, powołanie na zawody Między-
narodowe Juniorów z Reprezentacją Kraju na 
Węgrzech,

– Artur Kryń w kwocie 400 zł za IV miejsce 
w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży 
w Srokowie  w kat. 62 kg, złoty medal w Mi-
strzostwach Polski LZS i Szkół w Ciechanowie 
w kat. 62 kg,

- Maciej Kozina w kwocie 300 zł za srebrny me-
dal w Mistrzostwach Polski LZS i Szkół w Cie-
chanowie w kat. 56 kg,

– Józef Marczak w kwocie 300 zł za brązowy 
medal w mistrzostwach Polski LZS i Szkół 
w Ciechanowie w kat. +105 kg, srebrny medal 

w X Igrzyskach LZS w Siedlcach w kat. +94 kg, 
za członka Kadry Polski Juniorów,

– Monika Kurzydło w kwocie 300 zł za IV miej-
sce w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży 
w Srokowie w kat. 75 kg, brązowy medal w Mi-
strzostwach polski LZS i Szkół w Ciechanowie 
w kat. 75 kg,

Nagrodzeni zostali również zawodnicy sekcji 
Lekkiej Atletyki Ludowego Klubu Sportowego 
„Znicz” w Biłgoraju: 
– Jarosław Stec w kwocie 300 zł za Mistrzostwo 

Województwa Lubelskiego i Makroregionu 
Lubelsko Podlaskiego w biegu na 3000 m. oraz 
6 miejsce w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Mło-
dzieży w Łodzi na tym samym dystansie,

– Angelika Mach w kwocie 250 zł za Mistrzostwo 
Województwa Lubelskiego i Makroregionu 
Lubelsko Podlaskiego w Biegach Przełajowych 
– 2500 m. oraz Mistrzostwo Województwa 
i Regionu Lubelsko – Podlaskiego Młodzików 
na 600 m.,

– Paulina Nieścior w kwocie 250 zł za Mistrzostwo 
Województwa Lubelskiego i Makroregionu Lu-
belsko Podlaskiego w Biegach Przełajowych – 
1500 m., Mistrzostwo Województwa i Regionu 
Lubelsko – Podlaskiego Młodzików na 1000 m. 
oraz 5 miejsce w Mistrzostwach Polski w Siedl-
cach, gdzie wynikiem 2.56,71 min. Ustanowiła 
rekord Klubu. 

Wręczenie nagród za najlepsze osiągnięcia sportowe

Komasacja w Potoku Górnym
Starostwo Powiatowe weszło do programu koma-
sacji gruntów w Potoku Górnym. Całe zadanie 
ma kosztować ok.14 mln, środki finansowe po-

chodzą ze skarbu państwa i z działania z.z. ,,Sca-
lanie gruntów”. W tym roku podpisano umowę 
na ok. 1,3 mln zł. W ramach komasacji ma być 
wykonanych ok. 100 km dróg.
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Nowy szpital oddany do użytku

Inwestycja pod nazwą „Rozbudowa i moderni-
zacja Szpitala Powiatowego w Biłgoraju" przy 
ul. Dr Pojaska 5 realizowana była w okresie I i II 
kadencji Rady Powiatu w Biłgoraju. Od 1999 roku 
samorząd powiatowy na realizację tego zdania 
pozyskał łącznie kwotę 23 515 000,00 zł Udziały 
poszczególnych partnerów w budowie wynosiły: 
budżet państwa 21 502 000,00 zł, wkład własny 
powiatu: l 893 000,00 zł, gminy powiatu biłgoraj-
skiego: 120 000,00 zł.

Efektem końcowym jest wybudowanie 2 bloków 
szpitalnych B i D, w których są zlokalizowane 
oddziały: wewnętrzny, neurologiczny i dziecięcy 
oraz laboratorium, pracownia serologii, apteka 
szpitalna oraz izba przyjęć. Inwestycja obejmo-
wała również wykonanie infrastruktury towarzy-
szącej tj. parkingów, dróg wewnętrznych, stacji 
ujęcia wody, ukształtowanie terenu i doprowa-
dzenie mediów.

Dzięki środkom z budżetu państwa i przy udzia-
le własnym oprócz realizacji budowy obiektów 
kubaturowych udało się również wyposażyć po-
wstałe obiekty w niezbędny sprzęt. Łączna kwota 
wydatków związanych z wyposażeniem bloków B 
i D w latach 2005 - 2006 wynosi 8 728 000,00 zł, 
z czego budżet państwa 6 296 000,00 zł, wkład 
własny powiatu -2 432 000.00 zł.

Podsumowując łączna kwota wydatkowania środ-
ków finansowych na budowę i wyposażenie w la-
tach 1999 - 2006 wynosi 32 243 000,00 zł, z czego 
dotacja celowa budżetu państwa – 27 798 000,00  zł 
wkład własny powiatu - 4 325 000,00 zł i wkład sa-
morządów gminnych – 120 000,00 zł.

Dzięki tym środkom wyposażono wymienio-
ne oddziały szpitala i pracownie w: tomograf 

komputerowy, aparat EEG, RTG jezdny, USG 
z funkcją sonomammografu, respirator, inkuba-
tor, aparaty EKG, defibrylatory, kardiomonitory,
inhalatory, pompy infuzyjne, ssaki, lampy bakte-
riobójcze i zabiegowe, negatoskopy, łóżka szpital-
ne, stoły i stoliki zabiegowe oraz do badań, sprzęt 
i urządzenia do rehabilitacji, meble medyczne, 
urządzenia dla laboratorium. Wykonano ponad-
to oznakowanie informacyjne sal, pomieszczeń 
i oddziałów, zakupiono wyposażenie sanitarno - 
higieniczne, sprzęt agd i ppoż,, pościel, poduszki 
i koce do łóżek szpitalnych, dostarczono i zamon-
towano przesłony przeciwsłoneczne oraz meble 
socjalne.

W trakcie realizacji jest obecnie budowa łącznika 
komunikacyjnego między nowymi blokami B i D 
a oddziałem chirurgii, zakup wyposażenia me-
dycznego tj. sprzętu i aparatury medycznej w tym: 
stołu operacyjnego, stolików zabiegowych, artro-
skopu. piły do gipsu, lampy operacyjnej, aparatu 
do znieczulenia ogólnego, respiratora, rideobron-
chofiberoskopu, videogastroskopu, videokolono-
skopu, aparatu holtera itp. Zrealizowany zostanie 
również zakup karetki transportowej z wyposa-
żeniem. Przed nami jeszcze kompleksowa infor-
matyzacja Samodzielnego Publicznego Zespołu 
Opieki Zdrowotnej w Biłgoraju.

Lp. Budżet Państwa w zł Budżet Powiatu w zł Wkład Samorządu 
Gminnego w zł Razem w zł

I kadencja Rady 
Powiatu 5 984 000,00 653000,00 10000,00 6 647 000,00

II kadencja Rady 
Powiatu 21 814000,00 3 672 000,00 110000,00 25 596 000,00

Razem w dwóch 
kadencjach 27 798 000,00 4 325 000,00 120 000,00 32 243 000,00

Bp W. Depo poświęcił nowe oddziały szpitalne
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W II kadencji Rady Powiatu udało się również 
pozyskać środki z Unii Europejskiej na wyposa-
żenie oddziału chirurgii w SP ZOZ w Biłgoraju 
w kwocie l 020 000.00 zł (wartość całego projektu 
wynosi l 360 000.00 zł). Przewidywany jest za-
kup nowego, kompletnego wyposażenia bloku 
operacyjnego w stoły operacyjne, aparat do znie-
czulenia ogólnego, lampę bezcieniową, aparat do 
elektrokoagulacji, wiertarki ortopedycznej, rent-
genodlagnostycznego ramienia C, jak też wypo-
sażenie sali wzmożonego nadzoru pooperacyj-
nego w 3 łóżka do intensywnej terapii, respirator, 
kardiomonitor wielozakresowy i defibrylator. Uroczyste otwarcie nowego szpitala. Senator RP Jerzy 

Chróścikowski i Kapelan szpitala Ks. Grzegorz Kawa

U progu nowej kadencji

Zbliża się koniec czteroletniej kadencji samorzą-
du. Co się udało?
– Ukończenie budowy szpitala w Biłgoraju i po-

zyskania środków zewnętrznych na kwotę 
ok. 22 mln zł. na jego budowę i wyposażenie, 
wraz z oddaniem do użytku

Należy złożyć tu podziękowanie wszystkim 
radnym,

– przebudowa obiektów Poradni Psychologiczno 
– Pedagogicznej z utworzeniem Powiatowego 
Punktu Informacji Turystycznej w Biłgoraju 
oraz przebudowa i budowa obiektów Powiato-
wej Państwowej Straży Pożarnej,

– wspólnie z samorządami gminnymi, odnowiono 
drogi powiatowe o długości ok. 33 km, w tym 
pozyskanie środków zewnętrznych w kwocie 
4 mln, m.in. budowa ronda w Biłgoraju, skrzy-
żowania ul. Piłsudskiego w Biłgoraju, budowa 
ul. Polnej o łącznej kwocie 2,9 mln.,

– opisano Ziemię Biłgorajską poprzez liczne pu-
blikacje z zakresu przyrody turystyki, historii, 
kultury i dziedzictwa. Otwarcie nowych szla-
ków turystycznych, a tym samym jego promo-
cja. Na ten cel pozyskano środki zewnętrzne 
w kwocie ok.88 tys. z Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Środowiska,

– wykonanie remontów szkół ponadpodstawo-
wych szczególnie w zakresie termomoderni-
zacji, wymiana dachów oraz kotłowni węglo-
wych na ekologiczne. Na ten cel pozyskano 
z zewnątrz ok. 880 tys.

– dzięki dobrej współpracy z Zarządem Dróg 
Wojewódzkich i samorządów gminnych uda-
ło się w ostatnich latach zwiększyć ilość odno-
wień dróg wojewódzkich na długości ok. 25 km 
oraz zbudować mosty w Markowiczach i Wólce 
Abramowskiej,

– zorganizowanie w szkołach prowadzonych 
przez powiat konferencje i spotkania mające 
na celu zwrócenie uwagi na nasze dziedzictwo 
historyczne i wartości patriotyczne. Zorgani-
zowano konferencje popularno – naukowe: 
,,Dziedzictwo przyrodniczo – kulturowe Pusz-
czy Solskiej i Roztocza”, „Sanktuarium Św. Ma-
rii Magdaleny w Puszczy Solskiej”, ,,Turystyka 
szansą Powiatu Biłgorajskiego”.

Przedstawiciele Instytutu Edukacji Narodowej 
wspólnie z młodzieżą dyskutowali w naszych 
szkołach: Czym jest patriotyzm dzisiaj i jakie są 
zagrożenia współczesnej kultury w literaturze, 
muzyce i filmie?
Poprzez przekazanie do szkół i bibliotek książek 
i filmu o Ziemi Biłgorajskiej, nauczyciele i wy-
chowawcy mają możliwość uczyć patriotyzmu 
,,o naszej małej ojczyźnie”. Młodzież i dzieci, wy-
chowawcy, kapłani brali udział w sadzeniu dębów 
– pomników przy szkołach, kościołach, parkach 
budując w ten sposób żywą historię.

Wprowadzono w naszych szkołach coroczne 
obchody Dnia Papieskiego, Rocznicy Śmierci 
ks. J. Popiełuszki i Rocznicy Wprowadzenia Sta-
nu Wojennego.
Szkoły Biłgorajskie biorą też udział w corocznym 
Festiwalu Pieśni Patriotycznej i Legionowej, or-
ganizowany przez powiat,
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– rozpoczęto organizowanie Powiatowego Dnia 
Twórcy Kultury i wyróżnienia dla przedsię-
biorców ,,Nasze Biłgorajskie”,

– w Tarnogrodzie utworzono Ośrodek Interwen-
cji Kryzysowej,

– w Biszczy utworzono Warsztaty Rehabilitacyjne 
dla Osób Niepełnosprawnych, Oddział Domu 
Pomocy Społecznej w Długim Kącie. Pozyska-
no kilka samochodów z PFRON dla przewozu 
osób niepełnosprawnych w warsztatach i do-
mach pomocy,

– uruchomiono stypendia dla uczniów i studen-
tów naszego powiatu,

–  wdrożono program scalenia gruntów w gminie 
Potok Górny, o powierzchni ogółem 2100 ha, 
wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym 
zostanie wykonanych ok. 100 km dróg gospo-
darczych i gminnych. Plan scalenia obejmuje 
kwotę ok. 14 mln zł środków zewnętrznych. 
Obecnie trwają procedury umowne.

Nie udało się:

– Pomimo ogromnej pomocy finansowej na za-
kup sprzętu, oddania nowego szpitala i porę-
czenia kredytu dla SPZOZ oraz jego oddłu-
żenia. Przypomnę, że szpital finansowany jest
przez państwo poprzez Narodowy Fundusz 
Zdrowia w Lublinie i nie ma na jego utrzyma-
nie środków finansowych w budżecie powiatu
(w okresie kadencji było 5 ministrów zdrowia). 
Powiat Biłgorajski jeden z pierwszych w Pol-
sce wygrał proces z Sejmu RP o zwrot kwoty 
ok. 7,0 mln za wypłatę tzw. 203. Obecnie trwa-
ją procedury odwoławcze,

– przekwalifikowania drogi wojewódzkiej Lu-
blin – Biłgoraj – Przemyśl na drogę krajową 
(w trakcie realizacji),

– pomóc wszystkim osobom poszukującym pra-
cy, pomimo że bezrobocie w Powiecie Biłgo-
rajskim jest jednym z najmniejszych w Woje-
wództwie Lubelskim.

Z-ca Przew. Rady Pow.
E. Wojtyła

Przewodniczący Rady Pow.
F. Piętak

Z-ca Przew. Rady Pow.
M. Kurzyna

Starosta Biłgorajski
S. Schodziński

Wicestarosta
Cz. Małyszek

Zarząd Pow. 
M. Tokarski

Zarząd Pow. 
T. Ferens

Zarząd Pow. 
A. Placek
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Wśród strategicznych celów tej kadencji znalazły się takie zadania jak modernizacja i rozbudowa ukła-
du komunikacyjnego. Realizując zadania z zakresu modernizacji dróg rada powiatu przeznaczyła na:

Modernizację
Rok 2003  8,1 km
Rok 2004  3,505 km
Rok 2005  8,229 km
Rok 2006  13 km

razem 32,834 km

Budowę nowych dróg

Rok 2003:
● Budowa drogi powiatowej nr 2925 L (48501) Bukowa – Ujście –1031,80 mb
(realizowała gmina)
● Budowa ul. Polnej– 537 mb
● Budowa drogi nr 2936 L (48519) Bidaczów Stary – Luchów Górny – 828,65 mb
● Przebudowa skrzyżowania ul. Piłsudskiego i ul. Długiej w Biłgoraju

Rok 2004:
● Budowa ul. Polnej w Biłgoraju – 505 mb
● Budowa drogi nr 2945 L Aleksandrów – Szostaki – 1000 mb

Rok 2005:
● Budowa ul. Narutowicza – 171 mb
● Budowa ronda

Rok 2006:
● Budowa ul. Polnej w Biłgoraju – 600 mb

 Razem: 4,673 km

Z. Woźnica A. Kwiecień A. Bełżek Z. Dechnik R. Godek M. Kucharczuk

W. Nieścior T. Maciocha H. Kruk K. Okoń J. Majewski M. Paluch

M. Lachowicz P. Flor B. Larwa
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Prowadząc inwestycje staraliśmy się sięgnąć po zewnętrzne źródła finansowania – pieniądze unijne
i z budżetu państwa. Wykonując poszczególne zadania ciągle pamiętaliśmy aby nasza działalność była 
przejrzysta, jasna a mieszkańcy powiatu posiadali bieżące informacje z aktualnych wydarzeń.

Aktualny stan finansowy starostwa powiatowego (sierpień):

Łączna kwota odsetek i rat kredytów i pożyczek:
– w 2002 roku wyniosła 859 612 zł, tj. 1,6% planu dochodów,
– w 2006 roku planuje się 910 533 zł, tj. 1,3% planowanych dochodów.

Zadłużenie ogółem wyniosło:
– w 2002 roku 910 000 zł, tj. 1,6% planu dochodów, 
– na 30.06.2006 r. 1 780 000 zł, tj. 2,6% planowanych dochodów.

Wydatki majątkowe wyniosły:

– w 2002 roku 2 951 242 zł, tj. 5,7% wydatków bieżących,

– w 2003 roku 5 802 697 zł, tj. 12,1% wydatków bieżących,

– w 2004 roku 16 375 002 zł, tj. 32,9% wydatków bieżących,

– w 2005 roku 7 619 859 zł, tj. 13,5% wydatków bieżących,

– w 2006 roku wg planu 11 330 888 zł, tj. 19,0% wydatków bieżących.

W kadencji 1999 – 2002 na wydatki majątkowe wydano 24 996 164 zł.
W kadencji 2003 – 2006 planuje się wydatkować 41 128 446 zł.

Na zadania inwestycyjne powiat pozyskał środki w poszczególnych latach:

– 2002 roku 1 258 086 zł, tj. 42,6% wydatków majątkowych,

– 2003 roku 3 235 796 zł, tj. 55,8% wydatków majątkowych,

– 2004 roku 13 093 545 zł, tj. 79,9% wydatków majątkowych,

– 2005 roku 4 212 159 zł, tj. 55,2% wydatków majątkowych,

– 2006 roku planuje się 7 710 547 zł, tj. 68,1% wydatków majątkowych.

W 2002 roku wydatki Rozdziału 75020 – starostwa powiatowe wyniosły: 3 558 879 zł, tj. 6,8% wydat-
ków bieżących.

Rozdział 75019 – rady powiatów wyniosły 402 644 zł, tj. 0,8% wydatków bieżących.

Plan na 2006 rok w Rozdziale 75020 – starostwa powiatowe wynosi: 4 507 375 zł, tj. 7,5% wydatków 
bieżących.

Rozdział 75019 – rady powiatów plan 2006 roku wynosi: 330 000 zł, tj. 0,6% wydatków bieżących.

W nadchodzącej kadencji niewątpliwym problemem będzie finansowanie służby zdrowia gdyż środki
przeznaczone przez państwo (NFZ) są niewystarczające oraz poprawa dróg. Nowemu staroście życzy-
my dobrej współpracy z radnymi, aby wspólnie budować naszą „Małą Biłgorajską Ojczyznę”.


