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Starostowie obradowali
Po raz pierwszy w Powiecie Biłgorajskim odbył się 
Konwent Starostów Powiatów Województwa Lu-
belskiego. Starostowie spotkali się 8 lutego w Nad-
leśnictwie Biłgoraj w Ośrodku „Sosna”. Trudna sy-
tuacja szpitali oraz pozyskanie środków unijnych 
i wspólna polityka rolna, to główne tematy jakie 
zostały poruszone podczas obrad. Gospodarzem 
konwentu był starosta biłgorajski Marek Onysz-
kiewicz.
– Cieszę się, że pierwsze obrady konwentu w tym roku 
i w tej kadencji odbyły się właśnie w Biłgoraju. To do-
brze, że w powiecie, który boryka się z dużym zadłu-
żeniem szpitala mogliśmy rozmawiać właśnie o prob-
lemach służby zdrowia. Ta wymiana doświadczeń i 
spostrzeżeń była nam bardzo potrzebna – podkreślił.
W konwencie razem z większością starostów z woje-
wództwa lubelskiego wziął udział Wojciech Żukow-
ski, wojewoda lubelski, który mówił m.in., że takie 
spotkania są bardzo ważne, bo umacniają współpra-
cę pomiędzy samorządami.
– Dzięki temu możliwa jest wymiana doświadczeń, a 
tym samym rozwój społeczności lokalnych. Podczas 

obrad konwentu pojawił się również Jarosław Zdroj-
kowski, marszałek województwa lubelskiego. Poru-
szył temat dofinansowania z Unii Europejskiej dla 
województwa lubelskiego.
– Weszliśmy w nowy okres budżetowy Unii Europej-
skiej. To dla województwa lubelskiego oznacza dostęp 
do potężnych pieniędzy unijnych. W związku z tym 
Zarząd Województwa Lubelskiego przyjął już plan in-
westycyjny na te najbliższe lata. Ale to od aktywności 
samorządów zależy jak tę szanse wykorzystają. Za-
rząd Województwa będzie równo traktował wszystkie 
powiaty – zapewnił marszałek. W ramach programu 
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 
2007-20�3 Lubelszczyzna otrzyma � mld �58 mln 
euro. O te pieniądze mogą się ubiegać samorządy, 
ale i organizacje pozarządowe czy przedsiębiorstwa. 
Marszałek zapowiedział, że dla wszystkich starostw 
zorganizowane zostaną szkolenia, aby dobrze przy-
gotować się do pisania wniosków o dofinansowa-
nie. Starostowie wybrali też nowe władze konwentu. 
Przewodniczącym został Paweł Pikula, starosta lu-
belski. Zastąpił on dotychczas pełniącego tę funkcję 
Mariana Starownika, starostę lubartowskiego.
– W tym roku chciałbym, aby konwent zajmował się 
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Rolnictwo ekologiczne 
w naszym powiecie

W dniach 27 – 28 lutego 2007 r. w sali konferen-
cyjnej Starostwa Powiatowego w Biłgoraju odbył 
się dwudniowy Podstawowy Kurs Ekologiczny dla 
rolników z Powiatu Biłgorajskiego. Uczestniczyło 
36 osób. Wykładowcami były specjalistki ds. eko-
logii i ochrony środowiska, będące równocześnie 
doradcami rolnośrodowiskowymi: Jadwiga Próch-
niak – Dębska – Końskowola i Alina Cios – Biłgo-
raj. W spotkaniu uczestniczyli też przedstawiciele 
firmy „Symbio” z Lublina zainteresowanej odbio-
rem produktów ekologicznych. Celem kursu było 
przedstawienie podstaw produkcji rolniczej me-
todami ekologicznymi. Omówione zostały różno-
rodne zagadnienia: przepisy regulujące produkcję 
na poziomie gospodarstwa, uprawę ziemi, płodo-
zmian, ochronę roślin i nawożenie. Omówiono 
też ekologiczne metody produkcji warzywniczej, 
produkcji owoców miękkich i ekologiczny chów 
zwierząt. Przedstawiono też kryteria rolnictwa 
ekologicznego i zasady przestawiania gospodarstw 
na ekologię.

Produkcja ekologiczna to nowoczesny sposób 
gospodarowania oparty na znajomości i przyrody 
i procesów w niej zachodzących, to wykorzystanie 
lokalnych odmian roślin upraw i ras zwierząt od-
pornych na stres, dobrze wykorzystujących pasze, 
będących dobrymi matkami i dającymi produkty 
o wysokich walorach żywieniowych. Współczesna 
żywność proponowana przez rolnictwo konwencjo-
nalne bywa przyczyną wielu schorzeń u ludzi. Wie-
le chorób uznawanych za cywilizacyjne/nowotwory, 
nadciśnienie, alergie i in. mają swoje podłoże w nie-
właściwym żywieniu. Żywność konwencjonalna nie-
jednokrotnie tylko syci, ale nie witalizuje konsumen-
ta. Żywność ekologiczna, produkowana przy użyciu 
naturalnych środków produkcji, potrafi leczyć i  do-
dawać życiodajnej energii. Ponadto rolnictwo ekolo-
giczne to ochrona przyrody na terenie gospodarstwa 
w związku z wyeliminowaniem w procesie produk-
cji toksycznych środków ochrony roślin i nawozów 
mineralnych. Na terenie Powiatu Biłgorajskiego za-
interesowanie naturalnymi metodami produkcji jest 
duże. Mamy obecnie 50 gospodarstw posiadających 
certyfikat a ok. �00 gospodarstw jest w okresie prze-
stawienia na bezpieczne metody produkcji rolnej.

problemami służby zdrowia, które są przyczyną kry-
zysów finansowych wielu szpitali podlegających sta-
rostwom. Będziemy też poruszać tematy związane z 
możliwością pozyskiwania dużych środków finanso-
wych w latach 2007-2013. Chcemy jak najlepiej przy-
gotować się do tej oferty – zapowiedział nowo wy-
brany przewodniczący. Prezydium Konwentu two-
rzą: Marian Starownik - starosta lubartowski, Marek 
Onyszkiewicz - starosta biłgorajski, Zenon Rodzik 
- starosta opolski oraz Kazimierz Stocki - starosta 
chełmski. Nie było zmian na stanowisku delegata do 
Związku Powiatów Polskich. Wybrany został Zenon 
Rodzik - starosta Opola Lubelskiego, który tę funkcję 

pełnił do tej pory. Spotkanie podsumowano wspól-
nym stanowiskiem mówiącym o sytuacji w lubelskiej 
służbie zdrowia. Starostowie sprzeciwili się zrzuca-
niu odpowiedzialności za trudną sytuację szpitali na 
samorządy powiatowe. „Uznajemy za skandaliczne 
wypowiedzi polityków i Ministra Zdrowia obarcza-
jące winą za zaistniałą sytuację organy założyciel-
skie czyli starostwa powiatowe. Główną przyczyną 
obecnej sytuacji finansowej było niewłaściwe finan-
sowanie szpitali w województwie lubelskim w latach 
�999-2005 oraz narzucenie im skutków finansowych 
ustawy 203. Bez zdecydowanych działań podjętych 
przez Rząd i Parlament dojdzie do katastrofy w za-
kresie usług zdrowotnych” – tak brzmiał fragment 
stanowiska dotyczący szpitali. Druga opinia poru-
szała propozycję zlikwidowania powiatowych in-
spektorów nadzoru budowlanego. Do tej likwidacji 
przymierza się Rząd. Starostowie z Lubelszczyzny 
skrytykowali ten pomysł. „Związek powiatów zde-
cydowanie sprzeciwia się próbie likwidacji Powia-
towych Inspektorów Nadzoru Budowlanego, która 
została podjęta w Rządowym projekcie ustawy. Po-
wiatowi Inspektorzy Nadzoru Budowlanego związa-
ni są terytorialnie i strukturalnie z powiatami. Takie 
rozwiązanie jest korzystne dla mieszkańców powia-
tu” – czytamy we fragmencie stanowiska konwentu. 
Dokumenty te otrzymali Prezes Rady Ministrów, mi-
nistrowie, marszałek, wojewoda oraz parlamentarzy-
ści województwa lubelskiego.Marszałek Woj. Lubelskiego J.Zdrojkowski i Wojewoda Lubel-

ski W. Żukowski w gronie młodzieży w strojach biłgorajskich




