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Wybudowany łącznik 
starych bloków 

szpitalnych z nowymi
W kwietniu 2006 roku Zarząd Powiatu w Biłgora-
ju złożył do Marszałka Województwa Lubelskie-
go wniosek o dofinansowanie inwestycji budowy 
szpitala w ramach Kontraktu Wojewódzkiego dla 
Województwa Lubelskiego na rok 2006. Wniosek 
Zarządu obejmował: dalsze zakupy wyposażenia 
pierwotnego do nowo wybudowanych bloków szpi-
talnych B i D, informatyzację wszystkich obiektów 
szpitalnych oraz wykonanie łącznika komunika-
cyjnego pomiędzy częścią nową a starą szpitala.

Decyzją Zarządu Województwa Lubelskiego, Po-
wiat Biłgorajski otrzymał z budżetu państwa na 2006 
rok dofinansowanie na zakupy do nowego obiektu 
szpitalnego na łączną kwotę 4 395 tys. zł, z czego 
z budżetu centralnego 3 296 tys. zł. Przy wkładzie 
własnym Powiatu Biłgorajskiego na kwotę � 099 tys. 
zł. Z wkładu własnego do kontraktu jeszcze przed 
datą zatwierdzenia środków finansowych z budżetu 
państwa Zarząd Powiatu na przełomie lipca i sierp-
nia 2006 r. zakupił za kwotę 360 tys. zł. Meble socjal-
ne, rolety do okien, wyposażenie sanitarno – higie-
niczne, sprzęt ppoż. I agd, pościel, poduszki i koce 
do łóżek szpitalnych oraz oznakowanie informacyjne 
sal, pomieszczeń i oddziałów nowo wybudowanych 
bloków B i D. W grudniu 2006 roku i w I kwarta-
le 2007 roku zrealizowano na łączną kwotę � 702 

Karetka szpitalna

Nowo powstały łącznik komunikacyjny pomiędzy 
częscią nową a starą szpitala
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tys. zł: zakup karetki sanitarno – transportowej oraz 
sprzętu i urządzeń medycznych, między innymi: re-
spiratorów, stołów zabiegowych, ssaków, pomp infu-
zyjnych, narzędzi chirurgicznych i do gipsu, laryn-
goskopów, lamp zabiegowych, aparatów holterow-
skich, kardiomonitorów, defibrylatorów, artroskopu, 

piły do gipsu, aparatu do znieczulenia ogólnego z ko-
lumną anastezjologiczną i sprzęt rehabilitacyjny, a w 
celu utworzenia pracowni endoskopowej zakupiono: 
duodenoskop, videobronchoskop, videogastroskop 
i videokolonlskop.
W dniu 5 marca 2007 roku odebrano wykonany 
łącznik komunikacyjny z windą i klatką schodową 
pomiędzy częścią nową a starą szpitala. Koszt inwe-
stycji łącznie z dokumentacją projektową i nadzorem 
inwestorskim wynosił 533 tys. zł. Do końca czerwca 
2007 r. w ramach podpisanego Kontraktu Wojewódz-
kiego zostanie wykonana kompleksowa informatyza-

cja wszystkich obiektów szpitalnych polegająca na 
dostawie i wdrożeniu systemu informatycznego wraz 
ze sprzętem komputerowym, oprogramowaniem sy-
stemowym i bazodanowym oraz wykonaniem sieci 
komputerowej. Przewidywany koszt informatyza-
cji SP ZOZ wynosi ok. � 800 tys. zł. Łączny koszt 

zakupów inwestycyjnych 
w 2006 roku w ramach 
Kontraktu Wojewódz-
kiego wyniósł � 595 tys. 
zł. Planowane do wydat-
kowania środki finanso-
we do końca czerwca br. 
Wynoszą 2 800 tys. zł. 
Po przeprowadzonym w 
miesiącu lutym br. po-
stępowaniu przetargo-
wym oddział chirur-
gii SP ZOZ w Biłgoraju 
zostanie wyposażony w 

nowy sprzęt medyczny w 
ramach środków Unii Europejskiej z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego. Za kwotę � 4�5 
730,24 zł, do oddziału chirurgii w SP ZOZ w Biłgo-
raju dostarczone będą w miesiącu kwietniu i maju 
2006 r. : dla bloku operacyjnego – 2 stoły operacyjne, 
aparat do znieczulenia ogólnego, lampa bezcienio-
wa, aparat do elektrokoagulacji, wiertarka ortope-
dyczna i rentgenodiagnostyczne ramię C., a dla sali 
wzmożonego nadzoru pooperacyjnego – 3 łóżka do 
intensywnej terapii, 2 respiratory, 2 kardiomonitory 
wielozakresowe i defibrylator. Dofinansowanie z Eu-
ropejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyno-
si � 020 000,00 zł.

Tomograf komputerowy Wizualizacja badania CT

Pomagamy szpitalowi
5 marca ruszyła akcja „Pomóż szpitalowi”. Będzie 
trwała do końca czerwca. Przez cały ten czas zbie-
rane są pieniądze na sprzęt dla SP ZOZ – u w Bił-
goraju.

Zebrane środki w całości przekazane zostaną na 
zakup sprzętu dla oddziałów chirurgicznego i położ-
niczego oraz zakaźnego i chorób płuc. Organizatorzy 
akcji liczą na zrozumienie i na pomoc mieszkańców. 
Te pieniądze trafią do naszego szpitala i będą służyły 
pacjentom z naszego powiatu. A potrzeby są ogromne. 
Wiedzą o tym wszyscy, którzy mieli okazję odwiedzić 
choćby jeden z tych oddziałów – mówił Stanisław 
Niespodziewański, pomysłodawca przedsięwzięcia 
i Członek Zarządu Powiatu Biłgorajskiego. Przez 

cały czas trwania zbiórki pieniądze można wpłacać 
na konto w Banku Spółdzielczym Oddział Biłgoraj, 
na nr 46 9602 0007 00�4 ��78 2000 000�. Bank ten 
przekazał konto nieodpłatnie oraz zrzekł się opłat z 
tytułu prowizji. Firma Model Opakowania za dar-
mo zrobi puszki. Będą one stały przez cały okres 
zbiórki w urzędach gmin, starostwie i jednostkach 
organizacyjnych powiatu, ZUS-sie, Urzędzie Skar-
bowym, oraz w bankach. Punktem kulminacyjnym 
będzie festyn, który zaplanowano na 29 kwietnia. W 
czasie koncertu około 500 wolontariuszy na terenie 
powiatu biłgorajskiego będzie zbierać datki. Hono-
rowy Patronat nad akcją objął Marek Onyszkiewicz, 
Starosta Biłgorajski oraz Wojciech Żukowski, Woje-
woda Lubelski. Patronat medialny nad akcją objęła 
NOWa gazeta biłgorajska, Kronika Tygodnia, Dzien-
nik Wschodni i Biłgorajska Telewizja Kablowa.
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Tworzenie Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej

W sierpniu 2006 roku rozpoczęły się starania 
Starostwa o utworzenie na terenie gmin Powiatu 
Biłgorajskiego obszarów Specjalnej Strefy Ekono-
micznej (SSE).

Specjalna Strefa Ekonomiczna jest to wyodrębnio-
na administracyjnie część terytorium Polski, prze-
znaczona do prowadzenia działalności gospodarczej 
na korzystniejszych warunkach. Korzyści prowadze-

nia działalności gospodarczej w SSE to możliwość 
zwrotu nakładów inwestycyjnych na modernizację 
bądź budowę nowego przedsiębiorstwa do wysokości 
aż 70%. Zwrot nakładów następuje w postaci zwol-
nień podatkowych lub zwrotu kosztów zatrudnienia. 
Obecnie w Polsce działa �4 Specjalnych Stref Ekono-
micznych w tym Euro-Park Mielec i Krakowski Park 
Technologiczny. Wszystkie SSE będą aktywne do 
20�7 roku. Z czasem SSE przekształcają się w stre-
fy aktywności gospodarczej, w ramach których dla 
przedsiębiorstw będą tworzone i monitorowane wa-
runki umożliwiające tworzenie nowych miejsc pra-
cy. Dotychczas w województwie lubelskim Specjalna 
Strefa Ekonomiczna funkcjonuje jedynie w Ponia-
towej na majątku dawnych zakładów EDA, zajmuje 
2 ha powierzchni. Pod tym względem nasze woje-
wództwo zajmuje ostatnie miejsce w kraju. Dopiero 
od kilku miesięcy przez aktywność Biłgoraja, Janowa 
Lubelskiego, Zamościa, Kraśnika, Lublina i Świdni-
ka, powstała realna szansa tą niekorzystną tendencję 
zmienić. Specjalna Strefa Ekonomiczna pozytywnie 
wpływa na gospodarkę kraju. Jednym z istotnych  

powodów utworzenia SSE był fakt, że Polska jako 
kraj rozwijający się potrzebuje kapitału, technologii 
oraz infrastruktury. Specjalne Strefy Ekonomiczne 
mają na celu zaktywizowanie regionu, zmniejszenie 
bezrobocia oraz przyspieszenie rozwoju społeczno 
– ekonomicznego danej części regionu, ale również 
rozwój określonych dziedzin działalności gospodar-
czej, rozwój nowoczesnych rozwiązań technicznych 
i technologicznych oraz ich wykorzystanie w gospo-
darce narodowej, rozwój eksportu, zwiększenie kon-
kurencyjności wytwarzanych wyrobów i świadczo-
nych usług, zagospodarowanie istniejącego majątku 

przemysłowego i infrastruktury 
gospodarczej, a także zagospo-
darowanie wykorzystanych zaso-
bów naturalnych z zachowaniem 
zasad równowagi ekologicznej. 
Ponadto dynamiczny rozwój go-
spodarczy może stanowić do-
datkowy argument w staraniach 
dotyczących rozwoju infrastruk-
tury technicznej (szczególnie 
dróg) oraz rozwoju innych dzie-
dzin życia, oświaty, rekreacji itp.  
Zaś w czasie realizacji inwesty-
cji wzrost: sprzedaży materia-
łów budowlanych, zatrudnienia 
w firmach budowlanych, usług 
transportowych, usług banko-
wych, szkolnictwa, wdrażanie 
nowych form zarządzania i orga-
nizacji pracy. Jednak warunkiem 
włączenia obszaru do Specjalnej 

Strefy Ekonomicznej jest:
1. Wskazanie działki gruntu – obszarów Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej. Działka powinna być uzbro-
jona, niezamieszkała z unormowanym stanem prawa 
własności, nieobciążona hipotecznie ani innymi słu-
żebnościami. Może być własnością skarbu państwa, 
powiatu, gminy (preferowane), ale również osób 
prawnych bądź fizycznych. Powierzchnia obszaru 
preferowana – około �ha i więcej. Na jednym obsza-
rze może działać kilka podmiotów gospodarczych.
2. Pozyskanie zadeklarowanego przedsiębiorcy, 
gotowego podjąć działalność gospodarczą na ob-
szarze Specjalnej Strefy Ekonomicznej (z wyłą-
czeniem handlu i działalności koncesjonowanej). 
Przedsiębiorca winien mieć opracowane wstępne 
założenia biznesowe, z których wynika: typ produk-
cji oraz jej wielkość i wartość, wysokość nakładów 
inwestycyjnych, ilość i rodzaj zatrudnienia. Prefe-
rowany wskaźnik zatrudnienia to ponad 20 osób na 
jednym hektarze.
Starostwo Powiatowe w Biłgoraju poczyniło wstępne 
uzgodnienia dotyczące utworzenia na terenie gmin 
powiatu Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park 

Koordynatorzy działań mających na celu utworzenie SSE
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Mielec. Według uzgodnień zarządcą strefy, dyrekto-
rem Oddziału Agencji Rozwoju Przemysłu, istnieje 
możliwość utworzenia obszarów strefy mieleckiej w 
gminach Powiatu Biłgorajskiego.
Oczywistą korzyścią dla inwestora wynikającą z 
utworzenia tzw. Podstrefy ekonomicznej: zwolnienie 
podatkowe do 70 % uznanych kosztów inwestycyj-
nych niezbędnych dla uruchomienia produkcji – nie 
dłużej jak przez okres działania strefy (20�7) lub 70 
% zwrotu kosztów płacy brutto oraz obowiązkowych 
opłat związanych z zatrudnieniem.
Warunkiem do wypełnienia przez inwestora dla 
uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności 
gospodarczej na terenie strefy i uzyskania wyżej wy-
mienionych korzyści jest:
1. poniesienie kosztów inwestycyjnych minimum 
�00 000 euro w tym własnych minimum 25%,
2. utrzymanie zatrudnienia deklarowanego w biznes-
planie przez okres minimum 3 lata,
3.utrzymanie własności środków trwałych minimum 
3 lata,
4. prowadzenie działalności gospodarczej minimum 
5 lat.
Ze względów praktycznych Starostwo Biłgorajskie 
zadeklarowało się wypełnienia funkcji koordyna-
cyjnych podejmowanych starań dotyczących two-
rzenia obszarów Specjalnej Strefy Ekonomicznej na 
terenie powiatu. Inspektor d.s. Funduszy Struktu-
ralnych, Rozwoju Powiatu i Inwestycji w Starostwie 
Powiatowym w Biłgoraju  Stefan Oleszczak prowa-
dził rozmowy z dyrektorem Agencji Rozwoju Prze-
mysłu jako zarządzającym SSE, prezentował korzyści 
i uwarunkowania tworzenia podstrefy w gminach 

na sesjach Rad Gminnych oraz na organizowanych 
przez starostę  spotkaniach z burmistrzami i wójta-
mi. Szanse na tworzenie podstrefy SSE występują w 
gminach: miasto Biłgoraj – 6 ha, gmina Józefów – 8 
ha (w kilku obszarach), gmina Frampol – 30 ha, gmi-
na Tarnogród – 4 ha (w 2 obszarach), gmina Turobin 
(bez zadeklarowanych obszarów). Z dużym prawdo-
podobieństwem w 2007 roku powstanie podstrefa w 
mieście Biłgoraju na byłej „mleczarni w budowie”. 
Zaawansowane prace samorządów gmin Józefowa i 
Frampola mogą zaskutkować tworzeniem podstrefy 
SSE Euro – Park Mielec w roku 2008. W pozostałych 
gminach działania nie wyszły poza strefę koncepcji. 
Ograniczenia tworzenia podstrefy w gminach: 
• brak własnych terenów przygotowanych do objęcia 
strefą SSE; z dotychczas zadeklarowanych obszarów 
własności gmin stanowią �0%, 
• ograniczenia inwestycyjne wynikające z programu 
„Natura 2000”,
• brak zdeklarowanych inwestorów lokalnych, goto-
wych podjąć działalność produkcyjną wg reguł obo-
wiązujących w SSE. 
Efekty funkcjonowania SSE Euro-Park Mielec po-
twierdziły profesjonalizm i skuteczność tej organi-
zacji w restrukturyzacji polskiego przemysłu, jeste-
śmy przekonani, iż rozwój podstrefy na terenie po-
wiatu zapewni spełnienie celu nadrzędnego, jakim 
jest utworzenie nowych miejsc pracy, pozyskanych 
dzięki staraniom Starostwa Powiatowego w Biłgora-
ju i gmin, a także organizacji odpowiedzialnych za 
rozwój regionalny oraz przedstawicieli miejscowego 
biznesu, podwyższenie poziomu edukacji, wzrost za-
możności mieszkańców.

„Cudze chwalicie, swego 
nie znacie ...”

Oferujemy szeroką gamę przewodników turystycz-
nych, albumów, map czy też kwartalników, zawiera-
jące bogaty opis atrakcji, jakie czekają na wszystkich 
podróżujących. Zupełnie nowy sposób przedstawie-
nia i zwiedzania Powiatu Biłgorajskiego, w którym 
opisom proponowanych wędrówek towarzyszą kolo-
rowe mapki i profile terenu. W orientacji terenu po-
magają znaki graficzne, trasy, schronisk czy węzłów 
szlaków turystycznych. Piękne, barwne fotografie, 
sprawiają, że przewodniki stają się swoistym albu-
mem. Nie zabrakło też planów większych miast Po-
wiatu Biłgorajskiego oraz bogatych informacji krajo-
znawczych i praktycznych o terenach, które przemie-
rzamy. Kolorowej szacie graficznej towarzyszą teksty 
napisane przez  profesjonalistów – przewodników, 
którzy nie raz przedeptali polecane szlaki. Oferowa-
ne przewodniki i albumy mają za zadnie przybliżyć 

podstawowe informacje o klejnocie ojczystej przyro-
dy, jakim jest bez wątpienia Ziemia Biłgorajska. Pro-
ponowane przez nas pozycje opisują walory zarówno 
krajoznawcze – przyrodnicze regionu, jak i aspekt 
historyczny, szczególnie zwraca uwagę czytelnika na 
miejsca atrakcyjne widokowo. Ponadto nasze prze-
wodniki i albumy dostarczają wiele informacji prak-
tycznych dotyczących: komunikacji, noclegów czy 
wyżywienia.
Staraniem Starostwa Powiatowego w Biłgoraju uka-
zały się:
• album ,,Pomniki przyrody Powiatu Biłgorajskie-

go”,
• mapa turystyczno-krajoznawcza ,,Powiat Biłgo-

rajski na skraju Roztocza i Puszczy Solskiej”,
folder ,,Bogactwo przyrody i dziedzictwo kultury 

w pracach laureatów Konkursu Krajoznawczego 
Poznajemy Ojcowiznę”,

• album ,,Kapliczki i krzyże przydrożne w krajo-
brazie Powiatu Biłgorajskiego”,

• album ,,Powiat Biłgorajski – Skarby kultury i 
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przyrody”’
• przewodnik ,,Ścieżki edukacyjne na szlakach tu-

rystycznych Powiatu Biłgorajskiego”,
• przewodnik ,,Pomnikowe drzewa Powiatu Biłgo-

rajskiego,
• album ,,Pejzaże Powiatu Biłgorajskiego – uroki 

rzek”,
• Kurier Starostwa Powiatowego oraz film ,,Powiat 

Biłgorajski na skraju Roztocza i Puszczy Solskiej” 
ukazujący walory krajoznawcze, przeszłość hi-
storyczną, zabytki architektury Powiatu Biłgoraj-
skiego,

• album „Piękne zakątki otaczającej nas przyrody 
w pracach laureatów konkursu krajoznawczego -  
Poznajemy Ojcowiznę”,

• przewodnik „Spotkania z przyrodą na szlakach 
turystycznych Ziemi Biłgorajskiej”,

• album „Osobliwości przyrody w krajobrazach Po-
wiatu Biłgorajskiego”,

•  przewodnik „Szlaki turystyczne Powiatu Biłgo-
rajskiego”,

• „Z dziejów sanktuarium Św. Marii Magdaleny w 
Puszczy Solskiej”

Wydawnictwa można nabyć
w Powiatowym Ośrodku Informacji Turystycznej,

ul. Kościuszki 4�/43, tel. 084 688 00 00,
e-mail: poitbilgoraj@interia.pl
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30 lat ROPCiO – 
spotkanie 

u prezydenta RP
23 marca 2007 rozpoczęły się obchody 30 – lecia 
powstania ROPCiO (Ruchu Obrony Praw Czło-
wieka i Obywatela) od wizyty w kancelarii prezy-
denta RP. Uczestniczyło kilkadziesiąt byłych za-
łożycieli i działaczy opozycji antykomunistycznej 
i antylaickiej lat 1977 – 1980.

ROPCiO powstał 25 marca �977 r., a deklarację 
założycielską podpisali m.in. Andrzej Czuma, o. Lu-
dwik Wiśniewski i Wojciech Ziembiński. W skład 
organizacji weszły osoby, które nie podzielały po-

glądów dominującego w KOR nurtu lewicy laickiej, 
reprezentowanej przez Jacka Kuronia i Adama Mich-
nika. – W ROPCiO znaleźli się ludzie o bardziej 
prawicowych poglądach niż w KOR. Członkowie 
organizacji podkreślali powiązanie z historyczną tra-
dycją z okresu II RP i walką niepodległościową AK 
oraz z Kościołem Katolickim. Uczestnicy ROPCiO, 
ale także wielu innych podziemnych organizacji 
byli znakiem nieustającego oporu naszego Narodu 
przeciwko komunistycznemu uciskowi – powiedział 
prezydent podczas wręczania odznaczeń. Podkreślił, 
że te organizacje stanowiły w latach 70. polski feno-
men, którym było „kształtowanie się autentycznej, 
silnej antykomunistycznej kontrelity, bez której nie 
byłoby związku „Solidarność”, bez której nie byłoby 
walki podziemnej”. Wśród zaproszonych gości z ca-

Upłynął już drugi rok od czasu jak w każdej parafii 
naszej diecezji posadzone zostały trzy dęby pomni-
ki 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. Posadzili-
śmy wspólnie ok. �000 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 drze-
wach – pomnikach, symbolach siły, długowieczności 
i opierania się wszystkim dziejowym burzom, od-
bywać 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 dziedzi-
ctwa. Jestem przekonany, że tak jak dąb, będzie się 
rozwijać i trwać nasza pamięć o ludziach, którzy po-
święcili swoje życie Ojczyźnie.

Za prezydium Kapituły

 Stanisław Schodziński

Dąb im. Jana Pawła II posadzony w 2005 przez Kapitułę „Dzie-
dzictwo Narodu Święta Sprawa” w Ogrodach Watykańskich, 

przy Alei Matki Bożej Czuwającej – miejsce gdzie często prze-
bywał nasz rodak Jan Paweł II. Zdjęcie z 2006 roku.

List otwarty Kapituły ,,Dziedzictwo Narodu Święta 
Sprawa”

Szanowni Mieszkańcy
Ziemi Zamojsko – Lubaczowskiej
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łego kraju, z naszego powia-
tu był Stanisław Schodziński 
z żoną Elżbietą, który został 
odznaczony Krzyżem Kawa-
lerskim Orderu Odrodzenia 
Polski za działalność ROP-
CiO w Ośrodku Lubelskim 
w latach �977 – �979. Lu-
belski ROPCiO reprezento-
wali o. Ludwik Wiśniewski, 
Marian Piłka, Piotr Mróz, 
śp. Władysław Jamrożek (w 
jego domu przy ulicy Hut-
niczej 20 w Lublinie mieś-
cił się punkt konsultacyjny 
ROPCiO), Janusz Różek, 
Piotr Tomczak, Adam Ci-
chocki. Działalność polega-
ła na kolportowaniu, dru-
kowaniu wydawnictw pod-
ziemnych („Opinia”, „Brat-
niak”) przeciwstawienie się 
łamaniu praw człowieka w 
Polsce. Dziś po 30 – tu latach 
znowu trzeba bronić niektórych praw np. prawa 
człowieka do życia oraz prawa do naturalnej śmierci. 
Podpisane wówczas przez Polskę konwencje i prawa 
międzynarodowe wykorzystują dziś niektóre kra-

je do zabijania tych najbardziej bezbronnych dzieci 
nienarodzonych a w różnych krajach UE wprowadza 
się eutanazję. Najwyższy czas aby tzw. „demokracje 
światowe” zrewidowały pojęcia prawa osoby do życia 
i uznały życie za jego świętość.

Prezydent RP Lech Kaczyński wręcza odznaczenia

Prezydent RP Lech Kaczyński i Elżbieta Schodzińska
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3 : 2 dla powiatu
W niedzielę, 25 marca w sali Zespołu Szkół Bu-
dowlanych i Ogólnokształcących na boisku do siat-
kówki zmierzyły się drużyny Rady Powiatu i Rady 
Miasta Biłgoraj. Po zaciętym meczu lepsza okazała 
się drużyna z powiatu. 
Walka była zacięta, nie obyło się też bez małych kon-
tuzji. Ale ze spotkania na deskach sali gimnastycz-
nej wszyscy byli zadowoleni. Pierwszy set należał 
do drużyny Rady Powiatu. Dwa kolejne przegrali. 
Jednak już w czwartym secie wzięli się do roboty i 
do końca prowadzili. Mecz z drużyną Rady Miasta 
Biłgoraj nie należał do najłatwiejszych. Zawodnicy z 
miasta dzielnie walczyli o każdy punkt.

– Jeszcze czuję lekkie zmęczenie po meczu – komento-
wał Łukasz Borowiec, radny powiatowy, jeden z or-
ganizatorów przedsięwzięcia – ale wygrali lepsi. Od 
razu widać, że radni z powiatu są bardziej wysporto-
wani niż Ci z miasta.
Zdaniem Andrzeja Łęckiego radnego Rady Miasta 
Biłgoraj, nie wynik był najważniejszy.
– My się po prostu świetnie bawiliśmy. A że przegra-
liśmy, co z tego. Podobało się wszystkim. I oby takich 
spotkań jak najwięcej, może nie tylko z radnymi w roli 
głównej. Po prostu chodzi o to, żeby spotykali się na 
boisku ludzie, którzy lubią grać.
Skład drużyny Rady Powiatu tworzyli: M. Onyszkie-
wicz, S. Schodziński, J. Pluskwa, Ł. Borowiec, J. Boro-
wiec, J. Piskorski, M. Lachowicz, K. Doliński.

W strojach biało niebieskich wystapili radni powiatowi, stroje biało czerwone – radni miejscy

Zmiany podczas 
sesji Rady Powiatu 

Biłgorajskiego
29 marca na V Sesji III kadencji Rady Powiatu 
w Biłgoraju, z klubu radnych PiS i LPR odeszło 
dwóch radnych. Ale koalicja rządząca i tak ma 
większość. Dołączyli do nich radni z PSL.

Oficjalnie wszystko zaczęło się od wniosku rad-
nych z klubu o odwołanie Łukasza Borowca z funk-
cji etatowego członka Zarządu Powiatu. Brak nale-
żytej współpracy i całkowity brak zaangażowania w 
wykonanie powierzanych mu zadań negatywnie od-
działywuje na pracę organów powiatu – tak Marek 

Onyszkiewicz starosta i jednocześnie zwierzchnik 
PiS na Biłgorajszczyźnie uzasadniał wniosek o od-
wołanie Borowca. Ten ostatni nie krył rozgorycze-
nia. Zawiodłem się na radnych PiS i LPR. Zaufałem 
im i dzięki mnie są tu dziś. Będę radnym niezależnym 
i będę wytykał błędy obecnym rządzącym. Razem z 
radnym Łukaszem z koalicji rządzącej odszedł rów-
nież jego brat, radny Józef Borowiec. Obaj zrezygno-
wali też z członkostwa w PiS. Ł. Borowiec zwolniony 
też został z funkcji asystenta posła Tomasza Dudziń-
skiego. Nie wiem jeszcze gdzie pójdziemy, czy przy-
łączymy się do jakiejś partii. Być może założymy coś 
własnego – zapowiedział radny. Starosta Biłgorajski 
ze spokojem komentował zachowanie radnego Łuka-
sza Borowca: Nie on będzie nas oceniał, ale społeczeń-
stwo powiatu biłgorajskiego. To przez nich zostaliśmy 
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wybrani i dla nich pracujemy – stwierdził. W składzie 
Zarządu Powiatu Ł. Borowca zastąpił Marian Tokar-
ski, szef PSL w Powiecie Biłgorajskim. Dostaliśmy 
propozycję przyłączenia się do koalicji i skorzystaliśmy 
z niej. Odpowiada nam pogram realizowany przez 
obecnych rządzących w powiecie – stwierdził Tokar-
ski. Obecnie w Radzie Powiatu Biłgorajskiego rządzi 
klub radnych PiS, LPR i PSL. Tworzy go �6 radnych. 
W opozycji pozostaje SLD, KWW Biłgorajszczyzna, 
którzy tworzą wspólny klub i dwóch radnych nie-
zależnych. W sumie 7 osób. Podczas ostatniej sesji 
Rady Powiatu Biłgorajskiego, została powołana Rada 
Muzeum Ziemi Biłgorajskiej. W jej skład weszli: 
przedstawiciele powiatu Marian Kurzyna i Stanisław 
Schodziński, oraz prof. dr hab. Jerzy Markiewicz 

z Towarzystwa Regionalnego w Biłgoraju, Stefan 
Szmidt z Fundacji Kresy 2000, Andrzej Czacharow-
ski jako przedstawiciel Urzędu Miasta w Biłgoraju, 
Tomasz Brytan z Towarzystwa Regionalnego, Roman 
Sokal, przedstawiciel dyrektora Muzeum Ziemi Bił-
gorajskiej oraz Tomasz Bordzań z Rejonowego Ko-
mitetu Ziemi Biłgorajskiej.

Ponadto na sesji zapadły też decyzje o zmianach 
w szpitalu. Ze względu na straty finansowe i małe 
obłożenie restrukturyzacji podlegać będą oddzia-
ły ortopedyczny oraz ginekologiczny. Nie znaczy to 
jednak, że pacjenci będą musieli udać się na leczenie 
do innych szpitali. Zbigniew Kowal, dyrektor szpi-
tala zapewnił, że przyjęci zostaną wszyscy pacjenci. 

Ze względu na zbyt małą ilość wykonywanych proce-
dur w tych oddziałach i wiążących się z tym niskich 
przychodów podjęliśmy decyzję o ograniczeniu dzia-
łalności tych oddziałów. Wypracowują one dochód 
wystarczający wyłącznie na wynagrodzenia persone-
lu tam pracującego. To wynika z wyliczeń z ostatnich 
miesięcy – tłumaczył dyrektor Kowal. Likwidacja jest 
nieunikniona. Jednak pacjenci nie powinni się ni-
czego obawiać. Oddział ginekologiczny będzie zlikwi-
dowany, ale zachowane zostaną łóżka ginekologiczne. 
Nadal funkcjonował będzie oddział położniczy – wy-
jaśniał dyrektor – Pododdział ortopedyczny również 
będzie zlikwidowany, podobnie jak w przypadku gine-
kologicznego, zachowane zostaną łóżka urazowo-or-
topedyczne na oddziale chirurgicznym. W miejsce zli-

kwidowanego oddziału ortopedycznego utworzony 
zostanie oddział rehabilitacyjny. Decyzja o likwidacji 
może też skutkować zwalnianiem ludzi zatrudnio-
nych na tych oddziałach. Dyrektor zapewnił, że robi 
wszystko, aby do jakichkolwiek zwolnień nie doszło, 
jednak w tej chwili wykluczyć niczego nie może. Nie 
mogę obiecać, że zwolnień nie będzie. W pierwszej ko-
lejności będziemy starać się pozyskiwać przychody, a 
nie zwalniać ludzi. Jednak nie ulega wątpliwości, że 
utrzymanie w dotychczasowej formie tych oddziałów 
będzie ze szkodą dla szpitala – tłumaczył Zbigniew 
Kowal. Starosta Biłgorajski zapewnił, że wszyscy pa-
cjenci wymagający opieki z zakresu ginekologii czy 
ortopedii będą przyjęci i zapewniona im zostanie 

Prezydium Rady Powiatu w Biłgoraju
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odpowiednia opieka medyczna: Będą pacjenci,  będą 
łóżka dla nich – mówił Marek Onyszkiewicz. Zda-
niem przewodniczącego Rady Powiatu Biłgorajskie-
go takie posunięcie było konieczne. Szpital ma obo-
wiązek zapewnić opiekę medyczną społeczeństwu, ale 
ma też funkcjonować w normalnych warunkach eko-
nomicznych. Bo jeśli tego nie będzie, nie będzie rów-
nież szpitala – stwierdził Janusz Różański. 

Kolejna decydująca zmiana jaka miała miejsce 
na marcowej sesji dotyczy Zespołu szkół Leśnych 
w Biłgoraju, który zostanie od � stycznia 2008 roku 
przekazany Ministerstwu Środowiska. Oznacza to 
możliwość pełnego zatrudnienia absolwentów szko-
ły, odbywanie praktyk w nadleśnictwie oraz możli-
wość pozyskania większych środków finansowych na 
funkcjonowanie i rozwój szkoły. W środę, 4 kwietnia, 
Starosta Biłgorajski wraz z Ministrem Środowiska 
podpisali umowę o przekazaniu ZSL. Cieszę się, że 
nareszcie mogliśmy zakończyć ten długi etap przeka-
zywania szkoły. Cała procedura rozpoczęła się jeszcze 

w 2005 roku – stwierdził Marek Onyszkiewicz. Radni 
Rady Powiatu Biłgorajskiego jeszcze za poprzedniej 
kadencji podjęli uchwałę intencyjną o przekazaniu 
szkoły ministerstwu. Jeszcze wtedy dyrektor szkoły 
dziękował za zrozumienie: Szkoła leśna w Biłgoraju 
była, jest i będzie. Będziemy się starać, żeby nigdy nie 
stać obok społeczeństwa Biłgoraja. Jesteśmy i będzie-
my otwarci na współpracę. To przejęcie oznacza dla 
nas większe możliwości finansowania – mówił Hen-
ryk Studnicki. Przejście leśnika pod skrzydła mini-
sterstwa oznacza, że poziom kształcenia ma szansę 
pójść w górę, podniesiona zostanie jakość przygo-
towania praktycznego oraz umożliwiona współpra-
ca z innymi szkołami leśnymi, przy jednoczesnym 
zmniejszeniu kosztów. Oznacza to również lepszy 
dostęp do programów szkoleniowych i materiałów 
dydaktycznych. Dotychczas porozumienie podpisa-
ło 9 szkół, pozostałe 8 szkół zawrze porozumienie w 
terminie późniejszym.

KWIECIEŃ

Zagrożenia współczesne 
kultury w Polsce i w 
Unii Europejskiej – 

prof. Mirosław Piotrowski 
w biłgorajskich szkołach

2 kwietnia  poseł Parlamentu Europejskiego 
Mirosław Piotrowski spotkał się z młodzieżą w 
Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych 
oraz w Liceum Ogólnokształcącym im. ONZ w 
Biłgoraju. Na spotkanie licznie przybyła młodzież, 
także z okolicznych szkół m.in. z Zespołu Szkół 
Agrotechnicznych w Różańcu. Temat prelekcji 
brzmiał „Zagrożenia współczesne kultury w Pol-
sce i w UE”.

Na początku spotkania poseł M. Piotrowski przy-
bliżył słuchaczom zakres i tryb pracy Parlamentu 
Europejskiego, a także rolę posłów PE w działa-
niach lobbingowych na rzecz rozwoju poszczegól-
nych regionów. Ważna kwestia jaką poruszył prof. 
Piotrowski dotyczyła symbolu na jaki można złożyć 
przysięgę: W Parlamencie Polskim ci którzy składają 
przysięgę dołączają formułę „Tak mi dopomóż Bóg” 
bądź osoby niewierzące takiego zwrotu nie używają. 
W Parlamencie Europejskim nie ma takiego jednego 
symbolu, na który wszyscy mogli by złożyć ślubowa-
nie, co jest symboliczne z kolei w aspekcie poszukiwa-
nia tożsamości, wartości europejskich o których tak 

wiele się  mówi, a które nie są zdefiniowane. W PE 
posłem staje się od momentu kiedy spocznie się na fo-
telu i ten akt zaliczony jest jako formalny od którego 
staje się posłem. Wystarczy wspomnieć tekst projektu 
Traktatu stanowiący konstytucję dla Europy, dekla-
rację Berlińską w których zabrakło odniesienia do 
korzeni chrześcijańskich. I podkreślam tu wiele razy, 
że nie idzie tu o manifestowanie swojej religijności, 
ale stwierdzenie historycznego faktu bo przecież przy-
jęcie chrześcijaństwa oprócz pierwiastka religijnego 
niosło za sobą bagaż polityczny. Teraz to się nazywa 
polityczną poprawnością. Jeśli jakaś organizacja za-
czyna od razu od celowego pomijania jakiś faktów 
historycznych to nie dobrze to wróży na przyszłość 
tejże strukturze, która w chwili obecnej znajduje się 
w poważnym kryzysie ze względu na brak zdefinio-
wania wspólnych wartości i brak dyskusji o kulturze. 
Polska na arenie europejskiej nie jest podmiotem ale 
jest przedmiotem gry politycznej, jest dowartościowy-
wana wtedy, kiedy liczą się jej głosy, kiedy można do-
brać tych głosów. Wejście w życie Traktatu stanowią-
cego Konstytucję pogorszy jeszcze naszą sytuację, bo 
zmieni się sposób liczenia głosów w radzie, który jest 
niezmiernie korzystny dla Polski i na tym polu toczy 
się batalia. Warto w tym miejscu przypomnieć Dekla-
rację Berlińską podpisaną niedawno. Powielana przez 
27 krajów nie została podpisana przez szefów rządów, 
podpisały ją trzy osoby Kanclerz Niemiec Angela Mer-
kel oraz przewodniczący Parlamentu Europejskiego 
Hans – Gert Poettering i szef Komisji Europejskiej 
Jose Manuel Barroso. Symboliczne jest to, że na 3 oso-
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by podpisujące 2 osoby są z Niemiec. O ile na począt-
ku lansowano tezę, że Polacy muszą się wpasować w 
te unijne struktury, być wdzięczni krajom zachodnim, 
że przyjęli nas do tejże ekskluzywnej organizacji. To 
w chwili obecnej okazuje się, że taka postawa nic nie 
daje, liczy się tylko ten, kto potrafi głośno domagać się 
o swoje i z takim partnerem się liczą. My jako posło-
wie polscy przynajmniej z tej prawej strony czy centro-

prawicowych ugrupowań taką postawę prezentujemy 
i jak sądzę w perspektywie da to pożądane rezultaty.  
Ogromne zainteresowanie wśród młodzieży obydwu 
szkół wywołał konkurs na opis lub udokumentowa-
nie wydarzenia albo wypowiedzi zasługujących na 
miano „Największego absurdu w Unii Europejskiej”. 
Na zakończenie debaty prof. Mirosław Piotrowski 
odpowiadał na  pytania od uczestników spotkania. 
Wicestarosta Biłgorajski Stanisław Schodziński za-
bierając głos powiedział: „Bardzo się cieszę, że Pan 
prof. znalazł czas tutaj być, w Biłgoraju, zresztą nie 
po raz pierwszy. Zawsze te spotkania są interesują-
ce. Dzisiaj mamy drugi kwiecień, rocznicę śmierci 
naszego papieża Jana Pawła II, wydał około 20 tys. 
stron różnych publikacji jak: encykliki, homilie, listy. 
Przypomnę jego testament, książkę „Pamięć i tożsa-
mość” a dziś mamy spotkanie o kulturze w Polsce i 
w Unii Europejskiej, o tej kulturze dużo mówi Oj-
ciec Święty w tej publikacji. Dziś i w UE i w Polsce 
prowadzone są dyskusje i zmagania na temat zmian 
w konstytucji i uchwalenia konstytucji, Jan Paweł II 
był za „cywilizacją życia”, to było jego hasło. Nieste-
ty proponowane konstytucje w UE i w Polsce są za 
„cywilizacją śmierci” tzn. za zabijaniem dzieci nie-
narodzonych. W wielu krajach UE przyjmuje prawo-
dawstwo pozwalające na uśmiercanie czyli eutanazję. 
Jak w tym kontekście Panie prof. wygląda sytuacja 
w Unii na tle Polski lub odwrotnie. W referendum 
konstytucyjnym namawiali nas za wejściem do UE. 
Podstawowym argumentem było to, zresztą jak i 
Episkopat Polski stwierdził w swoim liście –  mamy 
wnieść  do UE wartości chrześcijańskie. Jak to się ma 

dzisiaj dokonać?” 
- Pan starosta poruszył bardzo ważną i istotną kwe-
stię mianowicie sprawę tożsamości chrześcijańskiej 
w nowej jednoczącej się Europie w kontekście prawa 
stanowiącego konstytucję. Mówiąc w bardzo prostych 
słowach trzeba stwierdzić, że religia katolicka i katoli-
cy nie są zbyt przychylnie widziani w strukturach UE 
na forum Parlamentu Europejskiego. W PE, a jestem 
tam już blisko trzy lata, zdarza się, że kiedy mamy 
wystąpienia ogólne dotyczące kultury, tradycji czy też 
pewnych posług politycznych w Europie, powołanie się 
w Parlamencie Europejskim na naukę Jana Pawła II, 
powoduje na sali obrad wycie większości posłów, tupa-
nie nogami - wyrażanie w ten sposób swojej dezapro-
baty. Wymienienie tylko nazwiska czy imienia Jana 
Pawła II powoduje niezadowolenie. Natomiast jest 
silne lobby na rzecz homoseksualistów i różnych tego 
typu nowinek. Jest to mówiąc, językiem uczniowskim, 
trendy. Natomiast samo powołanie się na Pismo Św. 
wywołuje zgorszenie czy też niesmak. W moim odczu-
ciu jest to priorytet, który powinien stać się głównym 
zaczynem na temat tożsamości Unii Europejskiej. W 
momencie podejmowania decyzji jak współpracować 
w Europie w gronie 27 krajów musimy zdefiniować 
te podstawowe kwestie dotyczące tożsamości, kultury, 
jaka rolę ma odgrywać kultura chrześcijańska w Eu-
ropie czy jest to czynnik ważny czy nie, ale nie można 

wymazać tej tożsamości narodowej, zresetować ją w 
naszych głosach. Jeśli mówimy o jakimś zjednoczeniu, 
to musimy przede wszystkim wyznaczyć naszą tożsa-
mość, skąd się wywodzimy, skąd nasz ród co możliwe 
jest do przyjęcia jako kompromis, a co pod ten kom-
promis nie podpada. Jak rozumiem nasza tożsamość, 
tradycja jak i kultura nie może stać się wypadkową 
tego kompromisu. Jesteśmy na tej drodze negocjacji, 
ale już pierwsze kroki nie wróżą dobrze. W podzięko-
waniu młodzież wynagrodziła wystąpienie posła PE, 
wielkimi brawami oraz bukietem kwiatów.

Od lewej: K. Dudziński, M. Piotrowski, 
S. Schodziński, M. Klecha

Młodzież czynnie uczestniczyła w konferencji 
prowadzonej przez M. Piotrowskiego
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Drogi Powiatowe
„Drogi publiczne w kraju tem są, co kanały w ciele 
żyjącym, któremi soki utrzymują jego życie, a roz-
chodząc się do ostatniej części ciała i czerstwość jego 
utrzymują. Drogi publiczne jak są znakiem potęgi, 
handlu, a zatem bogactw i rządu dobrego, tak są środ-
kiem do ich utrzymania”

Tymi słowami blisko dwieście lat temu ksiądz Se-
bastian hrabia Sierakowski, Rektor Akademii Kra-
kowskiej podkreślił wówczas jak ważną i znaczącą 
rolę w kraju i społeczeństwa ma sieć drogowa. Dzi-

siaj nikt nie wątpi, że dobra sieć drogowa jest sprawą 
zasadniczą dla osiągnięcia rozwoju gminy, powiatu, 
województwa oraz kraju i właściwego poziomu ży-
cia. W każdej jednostce podziału administracyjne-
go oprócz dobrych dróg szybkiego ruchu bardzo 
duże znaczenie ma sieć podstawowa umożliwiająca 
dojazd dla wszystkich, do każdej miejscowości. To 
zabezpieczenie jest jedną z ważnych podstaw pro-
mocji regionów dającą szansę rozwoju gospodar-
czego i turystyki. Powiat Biłgorajski posiada wiele 
walorów stwarzających tę szansę. W wyniku wpro-
wadzenia reformy samorządowej w Powiecie Biłgo-
rajskim ustanowiono sieć dróg powiatowych o łą-
czącej długości ok. 598 km, wyposażonych w obiekty 
drogowe, m. innymi 35 mostów i 62� przepustów. 
Sieć dróg powiatowych powstała na bazie sieci dróg 
wojewódzkich, na których utrzymanie nie przezna-
czono odpowiednich środków w latach 90- tych. 
Degradacja spowodowana niedofinansowaniem po-
większała się lawinowo już w latach 80-tych. Zazna-
czyć należy, że okres do remontu nowo budowanych 
dróg wynosi około 20 lat, natomiast do ponownego 
remontu-�0 lat. Oznacza to, że rocznie należałoby 
odnawiać �0% nawierzchni dróg, czyli 60 km, aby w 
ciągu �0 lat wyremontować drogi powiatowe na całej 
długości. Podobnie wygląda sytuacja z utrzymaniem 
obiektów mostowych, gdzie rocznie przynajmniej 
cztery mosty (na posiadanych 35) i przynajmniej 60 
przepustów (na posiadanych 62�) powinno być pod-

danym remontom kapitalnym. Aby w okresie �0 lat 
doprowadzić drogi powiatowe do należytego stanu 
technicznego, powinny być zabezpieczane środki w 
wysokości około 40 mln rocznie. W obecnej sytuacji 
jest to niemożliwe, ponieważ do zadań Powiatu na-
leży wiele dziedzin życia społecznego, a m. innymi 
bardzo zadłużona służba zdrowia, czy potrzeby w za-
kresie oświaty. Dla wsparcia budżetu drogowego czy-
nione są starania w kierunku pozyskania zewnętrz-
nej pomocy finansowej lub rzeczowej. W ramach 
bieżącego utrzymania dróg realizowany jest program 
porządkowania sieci dróg powiatowych oparty na 
trójstronnym porozumieniu zawartym z samorząda-
mi gminnymi za pośrednictwem Powiatowego Urzę-
du Pracy. W roku 2007 przy robotach na drogach za-
trudnionych zostanie ponad 40 osób bezrobotnych,  
a ich praca przyniesie wymierne efekty w postaci 
dziesiątków kilometrów poboczy drogowych, prac 
odwodnieniowych i usuwania zbędnych zakrzaczeń. 
Te prace przyczynią się do podniesienia trwałości 
wykonanych prac nawierzchniowych i bezpieczeń-
stwa ruchu drogowego. Dodać należy, że samorządy 
gminne w większości doceniają znaczenie sieci dro-
gowej dla rozwoju małych miejscowości i udzielają 
wydatnej pomocy na utrzymanie dróg powiatowych. 
W latach 2003 – 2006 pomoc od gmin wyniosła:

 2003 –     733 604 zł.,
 2004  –  � 280 282 zł.,
 2005  –  � 252 3�3 zł.,
 2006  –  2 325 456 zł.
 Razem:     5 591 655 zł.
W tym okresie uzyskano również inne środki ze-
wnętrzne z budżetu centralnego i funduszy celo-
wych:
 2003 -     65� 2�7 zł
 2004 -   �33� 087 zł
 2005 -     827 693 zł
 2006 -   �035 987 zł 
 Razem:   3 845 984 zł
W minionych 4 latach uzyskano łączną pomoc w 
wysokości około �0 mln zł. Wśród uzyskiwanych 
pomocy ciekawą pozycję stanowią dotacje na li-
kwidacje miejsc niebezpiecznych, likwidacje usu-
wisk geologicznych czy usuwania skutków powodzi. 
Dzięki tym funduszom modernizowano drogę w m. 
Smólsko, w m. Jędrzejówka oraz wyremontowano 
wiele przepustów drogowych. Przy pomocy uzyska-
nej dotacji z Ministerstwa Transportu wybudowano 
ul. Polną, a w roku bieżącym planowana jest budowa 
ul. Narutowicza. Z funduszy na likwidację skutków 
powodzi odbudowany zostanie m. innymi przepust 
drogowy w m. Olchowiec oraz nawierzchnie dróg 
objęte szkodami powodziowymi. Dzięki dotacji na 
podniesienie bezpieczeństwa ruchu drogowego pla-
nowana jest budowa chodnika w miejscowości Gro-

Most Osada Głuchy
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Oświata na przełomie 
kadencji samorządu 

powiatowego
Godnymi odnotowania wydarzeniami w oświacie 
przełomu kadencji samorządu powiatowego są:

�. Wykonanie II etapu inwestycji modernizacyjnej 
ZSO w Biłgoraju. Wymieniono okna, ocieplono 
ściany i wyremontowano część dachu głównego 
budynku dydaktycznego ZSO. Wartość inwestycji 
realizowanej wyłącznie ze środków własnych za-
mknęła się kwotą 625 tys zł 

2. Zaadoptowanie  2 pomieszczeń po kotłowni i 
składzie opału w Zespole Szkół Zawodowych i 
Ogólnokształcących w Biłgoraju na salę gimna-
styczną i siłownię. Wartość prac inwestycyjnych 
zamknęła się kwotą 204 tys. zł. Na wyposażenie 
pozyskano środki z rezerwy MEN w wysokości 
�00 tys. zł  

3. Zmodernizowanie �4 pomieszczeń szkolnych na 
nowoczesne pracownie do prowadzenia zajęć 
zgodnie z nowymi programami nauczania. Na 
wyposażenie tych pracowni pozyskano z MEN 

środki o wartości 2�0.000 zł. 
4. Wyremontowano i zabezpieczono konstrukcję 

dachu wysokiego budynku krytej pływalni w 
ZSBiO w Biłgoraju. Przeprowadzono dalszą mo-
dernizację zaplecza pływalni. Wymieniono część 
urządzeń zabezpieczenia technicznego obiektu. 

5. Wypracowanie kierunków inwestowania w bazę 
oświatową przez nowy Zarząd. 

 W bieżącym roku podjęte zostaną:
–  Przebudowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół 

Ogólnokształcących w Biłgoraju,
–  Remont dachu nad budynkiem Zespołu Szkół 

Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju.
–  Adaptacja kolejnych pomieszczeń warsztatowych 

na pracownie dostosowane  do nauki zgodnie z 
nowymi programami nauczania.

–  Dostosowanie pomieszczeń RCEZ na autodromie 
do zorganizowania Krajowego Ośrodka Egzami-
nów Zewnętrznych.

6. Stworzenie warunków organizacyjnych do kształ-
cenia specjalnego poprzez utworzenie szkoły 
podstawowej, gimnazjum, szkoły przysposabiają-
cej do pracy. 

7.Przekazanie z dniem � stycznia br. Ministrowi Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi prowadzenia Zespołu Szkół 

mada. Prace utrzymaniowe realizowane są przez 
firmy zewnętrzne po przeprowadzeniu procedur 
przetargowych oraz częściowo przez własne służby 
drogowe. Dobrym przykładem wykonywania zadań 
jest odbudowa mostu na rzece Tanew w ciągu drogi 
Borowiec-Susiec przez pracowników Obwodu Dro-
gowego Nr 2 w Tarnogrodzie przy wydatnej pomocy 
rzeczowej Nadleśnictwa Józefów. Ponieważ drogi sta-
nowią podstawowy nerw organizmu gospodarczego 
troska o ich rozwój i utrzymanie jest niezbędna, a w 
warunkach nowego powiatu jest praca ciągłą.

Przepust Olchowiec

Siłownia w ZSZiO w Biłgoraju Modernizacja budynku ZSO w Biłgoraju
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Agrotechnicznych im . Wincentego Witosa w Różań-
cu, co stwarza perspektywy rozwoju dla tej szkoły. 
8.Podpisanie porozumienia z Ministrem Środowiska 
o przekazaniu prowadzenia Zespołu Szkół Leśnych 
w Biłgoraju dniem � stycznia 2008 r. Podobnie jak 
w przypadku szkoły w Różańcu powinien ten fakt 
stać się impulsem powodującym rozwój jakościo-
wy szkoły. Kroki związane z przekazywaniem szkół 
należy także widzieć jako działania zapobiegające 
skutkom wchodzącego do szkół powiatu niżu demo-
graficznego. 
9.Podjęcie działań zmierzających do uruchomienia 
doradztwa metodycznego dla nauczycieli. W pod-
jętej uchwale o zabezpieczono środki finansowe na 
zatrudnienie 3 nauczycieli doradców - j. polskiego, 
j. obcego i matematyki. Nauczyciele doradcy mieliby 
w szczególności objąć pomocą nauczycieli młodych i 
rozpoczynających pracę w zawodzie a także wesprzeć 
nauczycieli w przygotowaniu uczniów do matur. 
�0.Zajęcie 87 miejsca przez ZSO w Biłgoraju i �58 
miejsca przez ZSL w Biłgoraju w rankingu szkół or-
ganizowanym przez redakcję Perspektyw i Rzeczpo-
spolitej. 
Miejsca te świadczą o wysokiej pozycji naszych szkół 
wśród wszystkich szkół w kraju.                                                
��.Prowadzenie wymiany zagranicznej: 
– w ramach programu Socrates-Comenius przez 

ZSO w Biłgoraju i ZSE w Tarnogrodzie, nasze szko-
ły są koordynatorami projektów realizowanych w 
ponad 80% ze środków Unii Europejskiej.  Wartość 
projektów zamyka się kwotą  74.755zł.
– Wymiana bilateralna ZSO w Biłgoraju z Liceum w 
Nancy /Francja/ i Gimnazjum w Creilsheim /Niem-
cy/ - w wymianie uczestniczy co roku kilkudziesięciu 
uczniów szkoły.
– Praktyki zawodowe uczniów Zespołu Szkół Agro-
technicznych z Różańca w Szwajcarii, w roku 2006 
uczestniczyło w nich 30 uczniów ZSA.

Jest absolutorium
Radni Rady Powiatu w Biłgoraju nie mieli żad-

nych problemów z udzieleniem absolutorium dla 
Zarządu Powiatu. Przewodniczący poszczególnych 
komisji rady nie mieli zastrzeżeń do wykonania bu-
dżetu w roku ubiegłym. Takich zastrzeżeń nie mia-
ła również Regionalna Izba Obrachunkowa. Nawet 
radni reprezentujący komitet Biłgorajszczyzna, za-
zwyczaj krytykujący poczynania Zarządu, tym ra-
zem głosowali za udzieleniem absolutorium. Za tę 
jednomyślność radnym podziękował Marek Onysz-
kiewicz - Starosta Biłgorajski.

Bardzo udana zbiórka
Około 36 tys. zł zebrano podczas  festynu 29 

kwietnia 2007 r. na scenie letniej Biłgorajskiego 
Domu Kultury, podczas którego mieszkańcy Powiatu 
Biłgorajskiego składali się na sprzęt dla Samodziel-
nego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w 
Biłgoraju. Wszystko odbyło się w ramach akcji „PO-
MÓŻ SZPITALOWI”.

Pomysłodawcą i koordynatorem akcji jest Stani-
sław Niespodziewański, członek Zarządu Powiatu. 
„Jestem bardzo zadowolony, dopisała pogoda i wi-
dzowie. Serdeczne podziękowania dla wszystkich 
sponsorów, oraz dla policji z Biłgoraja i firmy ochro-
niarskiej BAKO, dzięki którym zbiórkę przeprowa-
dzono bardzo bezpiecznie”- nadmienił Stanisław 
Niespodziewański.  Pieniądze ze zbiórki w całości 
przekazane zostaną na sprzęt medyczny dla oddzia-
łów ulokowanych w tzw. starym szpitalu, czyli dla 
Oddziału Ginekologiczno - Położniczego, Chorób 
Płuc i Gruźlicy, Zakaźnego i Oddziału Chirurgii z 
pododdziałem Ortopedycznym.

W samym tylko Biłgoraju zebrano około �2 tys. 
zł. Do puszek kwestarskich zbierało ponad 200 wo-
lontariuszy, obyła się też licytacja i loteria fantowa. 
W loterii główną nagrodą był rower górski. Dochód 
ze sprzedaży losów wyniósł � tys. zł. Z licytacji ze-

brano około �360 zł. Najdrożej zlicytowano piłkę z 
podpisami zawodników Kazimierza Górskiego. Wy-
licytował ją Marek Onyszkiewicz - Starosta Biłgo-
rajski, za kwotę 320 zł. Licytowano też m. in. wino 
z Kany Galilejskiej za kwotę 20 zł oraz rzeźbę za �50 
zł, którą wylicytował  Stanisław Schodziński - Wice-
starosta Biłgorajski.
Zbiórka potrwa do 30 czerwca. 2007 r. Pieniądze 
można wpłacać na konto w Banku Spółdzielczym 
Oddział Biłgoraj na nr 46 9602 0007 00�4 ��78 2000 
000�.

Festyn akcji  „Pomóż szpitalowi”
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Wśród sponsorów akcji znaleźli się: Biłgorajskie 
Centrum Kultury, Młodzieżowy Dom Kultury w Bił-
goraju, Muzeum Ziemi Biłgorajskiej, Model Opako-
wania, Bank Spółdzielczy w Biłgoraju, Zofia i Marian 
Garbacz - Zakład Poligraficzny Helvetica, Artur Bara 
i Wiesław Kozyra - Agencja Ochrony BAKO, Jerzy 
Żerebiec - Pracownia Reklamy Panorama, Kazimierz 
Adamek, Marian Kowalczyk - Sklep Kolmar, Black 
Red White S.A. oraz Sławomir Lekan. Szczególne 
podziękowania należą dla Zofii i Mariana Garbacz 
za wydrukowanie plakatów i ulotek informacyjnych 
o akcji, ponieważ nie po raz pierwszy udzielili oni 
nieodpłatnej pomocy przy organizacji imprez i uro-
czystości.

Honorowy Patronat nad akcją objęli: Wojciech 
Żukowski -Wojewoda Lubelski, Jarosław Zdrojkow-
ski - Marszałek Województwa Lubelskiego oraz Ma-
rek Onyszkiewicz - Starosta Biłgorajski. Patronat me-

dialny nad akcją objęli: Biłgorajska Telewizja Kablo-
wa, Dziennik Wschodni, NOWa Gazeta Biłgorajska i 
Kronika Tygodnia.

Nasze Biłgorajskie 2007
Konkurs ma na celu wyróżnienie i promocję 

firm działających na terenie Powiatu Biłgorajskie-
go reprezentujących ponadprzeciętny i godny na-
śladowania poziom. Konkurs jest wyróżnieniem 
najciekawszych inicjatyw i projektów promujących 
przedsiębiorczość, wyróżnieniem dobrych prak-
tyk, który pomoże samorządowi powiatowemu w 
integracji środowiska gospodarczego koniecznego 
przy realizacji rozwoju społeczno – gospodarcze-
go. Konkurs adresowany jest do wszystkich firm 
działających na terenie Powiatu Biłgorajskiego, 
niezależnie od charakteru własności zakładu pra-
cy, jego wielkości czy liczby zatrudnionych pra-
cowników. Kandydatów do konkursu mogły zgła-
szać osoby prawne takie jak podmioty gospodarcze, 
organizacje, instytucje, stowarzyszenia a także samo-
rządy. Dokonując wyboru �5 firm, kapituła konkur-

su brała pod uwagę takie elementy jak: stabilność fir-
my na rynku, promocję powiatu, tworzenie nowych 
miejsc pracy, mecenat nad kulturą i dziedzictwem 
Ziemi Biłgorajskiej, zastosowanie surowców pocho-
dzących z Powiatu Biłgorajskiego, inwestycje i nowe 
technologie oraz ochronę środowiska naturalnego 
w procesie działalności gospodarczej. Wyróżnienia 
wręczał Starosta Biłgorajski Marek Onyszkiewicz 
oraz Przewodniczący Rady Powiatu w Biłgoraju Ja-
nusz Różański. Otrzymały je następujące przedsię-
biorstwa: 
–  Piekarnia – Krystyna Muda; za wprowadze-

nie nowych inwestycji i technologii, stabilność 
na rynku, produkcję wysokiej jakości żywności 
z produktów rodzimych, pomoc i mecenat nad 
wieloma instytucjami oraz wkład w rozwój Ziemi 
Biłgorajskiej,  

–   Zakład Ceramiki Budowlanej Markowicze S.A. 
– Tadeusz Kuna; za wprowadzanie nowych inwe-
stycji i technologii, stabilność na rynku, pomoc i 
mecenat nad wieloma instytucjami oraz wkład w 
rozwój i promocję Ziemi Biłgorajskiej,

–    Firma handlowa „ANMAR” Zbigniew Dzida; 
za wprowadzanie nowych inwestycji i technolo-
gii, produkcję wysokiej jakości wyrobów z pro-
duktów rodzimych, pomoc i mecenat nad wie-
loma instytucjami oraz wkład w rozwój Ziemi 
Biłgorajskiej,    

–  Zakład Produkcyjno Handlowo Usługowy 
„eMKa” – Krzysztof Myszak; za wprowadzanie 
nowych inwestycji i technologii, produkcję wy-
sokiej jakości żywności z produktów rodzimych, 
oraz wkład w rozwój Ziemi Biłgorajskiej, 

- Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Zbożowego 
„KAPKA” Sp.j. – Tadeusz Kapka; za kultywowa-Wręczenie nagród w konkursie „Nasze Biłgorajskie 2007”

Festyn akcji  „Pomóż szpitalowi”

• Zespoły Młodzieżowego Domu Kultury w Biłgoraju 
• Zespół Tańca Ludowego „GRYF” oraz Zespół Piosenki 

i Ruchu „GRANDA” z Tarnogrodu
• BIG BAND z BCK

• Chór Męski „KLUCZ” z Majdanu Starego
• Strażacka Orkiestra Dęta z Tarnogrodu

• Tarnogrodzka Kapela Ludowa
• Kapela Podwórkowa „QŃ” z Goraja

• Biłgorajska Kapela Podwórkowa „WYGIBUSY”

Społeczny Komitet w Biłgoraju
dla przeprowadzenia publicznej zbiórki 
pod hasłem „POMÓŻ SZPITALOWI”
ul. Kościuszki 41/43 w Biłgoraju
tel. 084 688 20 49 

POD PATRONATEM
Wojewody Lubelskiego

Marszałka Województwa Lubelskiego
Starosty Biłgorajskiego 

Wpłaty na konto BS w Biłgoraju Nr 46 9602 0007 0014 1178 2000 0001
Publiczna zbiórka w Powiecie Biłgorajskim na sprzęt medyczny dla SP ZOZ w Biłgoraju 

w dniach 5.03.2007 r. – 30.06.2007r

zbiórka do puszek kwestarskich 
od godz. 800 do godz. 2000

Festyn na placu BCK w Biłgoraju od godz. 1500

Patronat medialny:

Partnerzy:

POMÓŻ
SZPITALOWI

29 kwietnia
  2007 r.
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nie tradycji rodzinnych, wprowadzanie nowych 
inwestycji i technologii, stabilność na rynku, za 
produkcję wysokiej jakości żywności z produk-
tów rodzimych oraz pomoc i mecenat nad wielo-
ma instytucjami i wkład w rozwój Ziemi Biłgoraj-
skiej,

- „Meble S” – Józef Stępniowski; za wprowadza-
nie nowych inwestycji i technologii, stabilność 
na rynku, produkcję wysokiej jakości wyrobów 
z produktów rodzimych, pomoc i mecenat nad 
wieloma instytucjami oraz wkład w rozwój Ziemi 
Biłgorajskiej,

- Hurtownia Materiałów Elektrycznych – Kazi-
mierz Ordecki; stabilność na rynku, wprowadza-
nie nowych technologii, pomoc i mecenat nad 
wieloma instytucjami oraz wkład w promocję 
Ziemi Biłgorajskiej,

- Produkcyjno – Usługowo – Handlowy Zakład 
Stolarski – Józef Pędziwiatr; za wprowadza-
nie nowych inwestycji i technologii, stabilność 
na rynku, produkcję wysokiej jakości wyrobów 
z produktów rodzimych, pomoc i mecenat nad 
wieloma instytucjami oraz wkład w rozwój Ziemi 
Biłgorajskiej.

Z inicjatywy ks. proszcza parafii Sól Piotra Pod-
bornego, głównego organizatora, 30 kwietnia 2007 
roku w Soli odbyły się uroczystości dla uczczenia 
obrońców Ojczyzny, żołnierzy Wojska Polskiego Ar-
mii Kraków. Główne obchody miały miejsce przy 
pomniku Józefa Piłsudskiego i na cmentarzu woj-
skowym w Soli. Honorowy patronat objął ks. bp. 
Wacław Depo – Biskup Zamojsko – Lubaczowskiej 
oraz Wojciech Żukowski – Wojewoda Lubelski oraz 
patronat medialny „Nasz Dziennik”. Wśród licznie 
zgromadzonych gości w uroczystości udział wzię-
li m.in. Wojewoda Lubelski – Wojciech Żukowski, 
Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Za-
mościu, ks. Kanonik Wiesław Galan – Dyrektor 
Wydziału Nauki Chrześcijańskiej w Kurii Diecezji 
Zamojsko – Lubaczowskiej, przedstawiciele lokal-
nych władz samorządowych, Kampania Honorowa 
Wojska Polskiego, 3 Brygada Obrony Terytorialnej 
z Zamościa, żołnierze seniorzy WP Armii „Kraków” 
oraz dyrektorzy i uczniowie Szkoły Podstawowej 
im. Sługi Bożego Kard. S. Wyszyńskiego i Gimna-
zjum w Soli. 

Uroczystość zapoczątkowała „Lekcja otwarta hi-
storii i wychowania patriotycznego” przed kościołem 
w uroczystej i pięknej oprawie artystycznej, którą 
prowadził Marian Kurzyna, dyrektor Szkoły Podsta-
wowej im. Sługi Bożego Kard. Stefana Wyszyńskiego 
w Biłgoraju.
Patriotyzm to według Encyklopedii Powszechnej Gu-
tenberga umiłowanie ojczyzny, często stanowi przeci-
wieństwo kosmopolityzmu zaś sam patriota to czło-
wiek kochający ojczyznę. 

Stoimy dzisiaj obok pomnika marszałka Józefa Pił-
sudskiego, dzięki któremu Polska w 1918r. po latach 
niewoli odzyskała niepodległość. Pomnik ten został 
usunięty przez władze komunistyczne a stanął po-
nownie na tym miejscu w latach 80 XX wieku. 

Patriotyzm na przestrzeni wieków przejawiał się 

poprzez bitwy narodowo-wyzwoleńcze, polską kultu-
rę: malarstwo, muzykę, literaturę, ale także poprzez 
miłość do ojczystego krajobrazu jako dzieła Stwórcy. 
Ucząc się w szkole poznajecie utwory Adama Mickie-
wicza, Juliusza Słowackiego, Cypriana Kamila Nor-
wida, Marii Konopnickiej, Henryka Sienkiewicza, 
Stefana Żeromskiego, Fryderyka Chopina, Stanisława 
Moniuszki, poznajecie obrazy Jana Matejki, Józefa 
Chełmińskiego, Artura Grottgera, Wojciecha Kossaka. 
Patriotyzm w polskim społeczeństwie krzewili wybitni 
krajoznawcy tacy jak ks. Stanisław Staszic, Leopold 
Węgrzynowicz, Wincenty Pol, Aleksander Janowski, 
Mieczysław Orłowicz. W herbie powstałego w okresie 
zaborów w 1906r. Polskiego Towarzystwa Krajoznaw-
czego znalazły się herby 3 historycznych stolic: Po-
znania, Krakowa i Warszawy. Jednakże największym 
w historii Polakiem, który umiłował swoją ojczyznę 
jest Ojciec Święty Jan Paweł II. Piękno polskiego kra-
jobrazu, i bogatą historię i kulturę narodu przybliżał 
Polakom w czasie swoich pielgrzymek do Ojczyzny. W 
dzisiejszych, współczesnych czasach, kiedy zanikają 
granice państw a Europa staje się globalną wioską, w 
okresie masowych wyjazdów zagranicznych za pracą 
to wy młodzi przyjaciele musicie być strażnikami tego 
dziedzictwa, któremu na imię Polska. W szczególny 
zaś sposób bohaterami dzisiejszej uroczystości są po-
legli żołnierze września 1939r. spoczywający na miej-
scowym cmentarzu. 
 

„Bitwy pod Banachami”
14 IX 12PP ppłk dypl. Mariana Strażyca z 6DP ma-
szerował od Niska przez Hutę Krzeszowską w kierun-
ku na Biłgoraj pod Banachami został zbombardowany 
przez niemieckie lotnictwo. W czasie tego bombardo-
wania zginęło około 6 żołnierzy z 12PP, 48PP Strzel-
ców Kresowych, który wchodził w skład 11 Karpackiej 
DP, 20PP Ziemi Krakowskiej. Wśród poległych był 
ppor. Walery Bigay Mianowski, plutonowy Jan Boche-

„Naród, który zapomina o swojej Przeszłości jest Narodem bez Przyszłości”
Jan Paweł II
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nek, sierżant Józef Szczur i sierżant Wojciech Łaska. 
Kolumna główna 23DP gen. Sadowskiego w nocy z 
14 na 15 IX przechodzi do Ciosmów. 11PP z II dywi-
zjonem 23Pal jako kolumna boczna przez Hutę Krze-
szowską przechodzi do Banachów. 15 IX nad ranem 
w Hucie Krzeszowskiej wydano śniadanie, wystawio-
no czaty i zarządzono pogotowie marszowe o 9:30. O 
12:00 zbliżono się do Banachów od strony zachodniej. 
Odzywają się niemieckie karabiny maszynowe. Na 
czele patrolu idzie mjr Ćwiąkalski dowódca III Bao-
nu. Widzi niemiecki patrol lustrujący teren lornetką. 
Niemcy sądzą, że to ich żołnierze. W lesie wypoczy-

wa niemieckie wojsko. Do przodu prze 7 kompania 
por. Kaufmana spychając na polanę Niemców. Por. 
Kaufman zostaje ciężko ranny w rękę. W bitwie ginie 
kawaler Virtuti i Miltari szef kampanii sierżant Lan-
dowski. Wśród poległych jest też ułan Józef Michalec z 
8 Pułku Ułanów im. Księcia Józefa Poniatowskiego w 
Krakowie, który wchodził w skład Krakowskiej Bryga-
dy Kawalerii. Główne siły Krakowskiej Brygady Ka-
walerii w tym samym czasie znajdowały się w Majda-
nie Nowym mając za zadanie bronić rzeki Tanew. 15 
IX dokonały udanej akcji zdobywając północną część 
Tarnogrodu. W walce tej zasłużył się 3 Pułk Ułanów 
Śląskich płk Czesława Chmielewskiego a szczególnie 4 
Szwadron rotmistrza Bigoszewskiego. Ułani w Tarno-
grodzie zniszczyli kilka czołgów niemieckich. Podczas 
walki ciężko ranny zostaje por. Zygmunt Skerl i umiera 
w szpitalu polowym w Smólsku. 3 Pułk Ułanów Ślą-
skich wywodził się z Tarnowskich Gór. Jego rodowód 
sięga Księstwa Warszawskiego. Pułk utworzono w 
1807r. Wchodził w skład II Dywizji gen. Józefa Zającz-

ka. Walczył w bitwie pod Raszynem w 1809r. Ułani 3 
pułku stanowili wzór patriotyzmu i zachowali pułko-
wą dumę. W Wielkiej Brytanii istnieje koło 3 Pułku 
Ułanów Śląskich zaś tradycję tego Pułku kontynuuje 
jedyny w swoim rodzaju oddział Kawalerii, z Biszczy 
na czele ze swoim dowódcą wachmistrzem Antonim 
Kurowskim tutaj obecnym. Ostatni bój 3 Pułk Uła-
nów Śląskich stoczył pod Rogóźnem pod dowództwem 
rotmistrza Stefana Szołtysika. Dowództwo 7 kampanii 
obejmuje por. Tadeusz Dyszy. Na skraj lasu wysuwa 
się dowódca 8 kampanii por. Stypułkowski, który ginie 
ugodzony serią karabinów maszynowych. Dowództwo 

8 kampanii obejmuje por. 
Łada. Niemcy szukają ra-
tunku za pniami drzew. 
Natarcie nabiera rozma-
chu. Oddziały zdobywa-
ją wzgórze. Na pobojo-
wisku zostaje około 100 
Niemców zabitych, oraz 
2 rannych, którzy infor-
mują, że po ich stronie 
walczyła kampania cy-
klistów i zmotoryzowany 
szwadron, który posuwał 
się z Niska. Zabity zo-
stał dowódca niemieckie-
go, zmotoryzowanego od-
działu szwadronu, oraz 
jego kierowca. Zdobyto 1 
samochód osobowy, oko-
ło 100 rowerów, 10 mo-
tocykli, masę pistoletów 
maszynowych. Reszta 
nieprzyjaciela broniła się 

skutecznie do zmierzchu z 
dobrze zamaskowanych stanowisk. Po bitwie III Baon 
odchodzi na odpoczynek do odwodu. W nocy pada 
rzęsisty deszcz. Na czoło wysuwa się I Baon, który 
zluzował III Baon. Ze strony Niemców walczyła 8DP. 
Oddziały polskie były przygotowane do bitwy. 15 IX 
Niemcy nie zachowali należytej ostrożności, gdyż prze-
szedł przed nimi szwadron zmotoryzowany. Niemcy 
byli rozwinięci w kolumnę marszową, gdy Polacy za-
jęli już stanowiska bojowe. Natychmiastowa reakcja 
dowódców, którzy rozwinęli szyki do boju pozwoliła 
zaskoczyć nieprzyjaciela. Wszystkie ckm III Baonu 
zajęły stanowiska bojowe na skraju lasu wywalczając 
sobie przewagę i prowadząc walkę do końca. Prak-
tycznie niemiecki oddział został zlikwidowany. 16 IX 
po zniszczonym trakcie zbudowanym z okrąglaków 
jeszcze podczas I wojny światowej w ulewnym deszczu 
odbywał się uciążliwy marsz na Biłgoraj. Straty włas-
ne 1 oficer, 1 podoficer, 17 szeregowych, kilkudziesięciu 
rannych. Sztab pułku próbuje bezskutecznie nawiązać 
konsulat z 23DP. Na umówionym miejscu w Gajówce 

Salwa honorowa żołnierzy Wojska Polskiego 3 Brygady Obrony Terytorialnej w Zamościu.



��0 KURIER

Szlak nie było jednak dowódcy 23DP, więc 11pp prze-
maszerował na Biłgoraj. W Ciosmach przebywał 73PP 
bez III Baonu z 4 baterią 23Pal. II Baon 73PP masze-
rował z Huty Krzeszowskiej przez Dąbrowicę do Biłgo-
raja. Sztab 23DP przebywał w szkole w Ciosmach. 75 
PP z artylerią przebywał w Bukowej. 16 września rano 
dowódca 11PP spotkał się z dowódcą 23DP, od którego 
otrzymał rozkaz obrony Biłgoraja. VII Niemiecki kor-
pus z 1 Dywizją Szwabską i 1 Dywizją Brandenburską 
otrzymał natomiast rozkaz zniszczenia polskiej armii 
w widłach Wisły i Sanu, co im się nie udało. Niemcy 
przeprawili się przez San pod Radomyślem, Pniowem i 
kierowali się na Zamość. Dywizja Brandenburska ata-
kuje 16 IX Hutę Krzeszowską, ale nie 
ma tam już polskiego wojska. 
Kolejnym pułkiem, który stoczył ko-
lejną bitwę pod Banachami był 73PP. 
73PP był najpopularniejszym śląskim 
pułkiem, którym dowodził ppłk Piotr 
Sosialuk.  Stacjonował w Katowicach. 
Brał udział w wielu patriotycznych 
uroczystościach. Zachował się opis 
pułku z postoju w Janowie Lubel-
skim. „Przyglądaliśmy się Ślązakom 
z szacunkiem. To się nazywa wojsko.” 
Pułk utworzono w czasie Powstania 
Wielkopolskiego. Swój szlak bitewny 
rozpoczął 1 IX bitwą pod Tychami. 
„Przyznać muszę, że wprawiły mnie 
w podziw oddziały gen. Sadowskiego. 
Mimo kolosalnego zmęczenia masze-
rowały w zwartych jednostkach jak 
na manewrach.” Po przeprawie przez 
San III Baon 73PP mjr. Władysława 
Nowożeniuka pod Zarzeczem opóź-
niał marsz przeprawiających się Niemców. W nocy z 
14 na 15 IX 73PP maszerował przez Maziarnię, Hutę 
Krzeszowską do Ciosmów. II Baon 73PP kpt. Kajeta-
nowicza został odesłany do Huty Krzeszowskiej, aby 
zlikwidować tam niemiecką szpicę. W Hucie Krze-
szowskiej podczas bitwy zginęło 5 żołnierzy a 12 zo-
stało rannych. Po bitwie Niemcy zamordowali ks. 
proboszcza z Huty Krzeszowskiej Antoniego Czamar-
skiego. Po drodze stoczył zwycięski pojedynek z Niem-
cami w Momotach Dolnych. Z Huty Krzeszowskiej 16 
IX pomaszerował przez Gajówkę Szlak i Kolonię Sól 
na Biłgoraj wspierając w walce 11PP płk Gorgonia. I 
i III Baon 73PP pomaszerowały zaś na Banachy jako 
straż tylnia 23DP. Na przedzie zgrupowania maszero-
wała 3 Kompania porucznika Karola Rudzieńskiego. 
Po drodze mijali ciała poległych, polskich żołnierzy. 
Założyli bagnet na broń. Na skrzyżowaniu dróg Huta 
Krzeszowska- Banachy i Harasiuki- Biłgoraj napoty-
kają na niemieckie pozycje. 73 PP wspierała także 4 
bateria 23Pal. Żołnierze otwierają ogień artyleryjski i 
z ckm-ów a Niemcy wycofują się do wsi Banachy. Nie-

co dalej w lesie po prawej stronie szosy 73PP niszczy 
niemiecką baterię a jej dowódca Pruski baron, któ-
ry nie chciał jej poddać ginie w walce. 16 IX o godz. 
11:00 w głębi lasu na szosie Banachy- Sól III Baono-
wi zastępują drogę Niemcy. Dowódca III Baonu mjr 
Nowożeniuk podejmuje walkę chcąc otworzyć sobie 
drogę na Sól. W walce tej bohaterski mjr ginie wraz z 
kilkunastoma żołnierzami. Wśród poległych są także: 
dowódca 1 kompani ckm mgr prawa, ppor. Stanisław 
Wejss, ppor. Tadeusz Gil, podchorąży Erwin Duda, 
starszy sierżant Wincenty Kwiatkowski. 73PP stracił 
w bitwie pod Banachami około 70 żołnierzy. W bitwie 
73PP był wspierany także przez żołnierzy 75PP, któ-

rym dowodził płk dypl. Stanisław Antoni Habowski, 
oraz pojedynczych żołnierzy z 48PP Strzelców Kreso-
wych, 20PP Ziemi Krakowskiej, 17PP, 164PP „Rezer-
wy”. 15 IX 75PP walczył pod Hutą Podgórną zaś pod 
Banachami zginęło jego 6 żołnierzy. Starty niemieckie 
w bitwie pod Banachami 16 IX szacowane są na około 
200 żołnierzy. W sumie pod Banachami w dniach 14-
16 IX zginęło 126 żołnierzy z Grupy Operacyjnej Bo-
ruta i Grupy Operacyjnej Jagmin. W tej liczbie aż 84 
żołnierzy nie zostało rozpoznanych. Straty niemieckie 
wyniosły 300 zabitych. Wiosną 1940r. część tych pole-
głych żołnierzy przeniesiono na cmentarz parafialny w 
Soli. Na cmentarzu tym według wykazu jest pochowa-
nych 68 żołnierzy. Kiedy pod Solą stwierdzono kolejne 
niemieckie oddziały 73PP wyminął miejscowość od 
północy i dotarł do Biłgoraja zajmując pozycję w lesie 
wokół Biłgoraja.

W pamięci polskiego narodu powinny pozostać nie 
tylko obrazy bitew, ale też sylwetki bohaterskich do-
wódców i żołnierzy. Władysław Nowożeniuk urodził 
się 10 IX 1897r. w Śniatynie. Szkołę realną ukończył 

Złożenie wieńców przez Starostę Biłgorajskiego M. Onyszkiewicza, 
Wicestarostę S. Schodzińskiego, M. Kurzynę
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w Żywcu w 1917r. i wstąpił do Legionów. Brał udział 
w 3 powstaniach śląskich będąc odznaczony Śląską 
Wstęgą Walecznych. W 1925r. zostaje awansowany 
na kapitana. Od 1930r. został przydzielony do 73PP w 
Katowicach. W1937r. awansowany na stopień majora. 
Szkolił i wychowywał przyszłe kadry zawodowych żoł-
nierzy. Pośmiertnie odznaczony krzyżem złotym orde-
ru Virtuti Militari i awansowany na stopień podpuł-
kownika. Spośród jego wychowanków ppor. Edward 
Gazda walczył pod Narwikiem w 1940r.w samodziel-
nej Brygadzie Strzelców Podhalańskich a kpt. Alek-
sander Zając jako dowódca kompani bronił twierdzy 
Tobruk w 1941r. 73PP pod Banachami walczył z Nie-
miecką 8 Dywizją Piechoty z Nysy uniemożliwiając jej 
oskrzydlenie Biłgoraja od północy. Swój szlak bitewny 
73PP zakończył pod Tomaszowem Lubelskim, gdzie 
ginie 300 jego żołnierzy. Pochowany na cmentarzu w 
Soli. 11 czerwca 1987r. podczas spotkania z młodzieżą 
w ramach 3 pielgrzymki do ojczyzny Sługa Boży Oj-
ciec Święty Jan Paweł II wypowiedział do młodzieży 
słowa: „Każdy z was młodzi przyjaciele znajduje też 
w życiu jakieś swoje „Westerplatte”. Jakiś wymiar 
zadań, który musi podjąć i wypełnić. Jakąś słuszną 
sprawę, o którą nie można nie walczyć. Jakiś obo-
wiązek, powinność, od której nie można się uchylić. 
Nie można zdezerterować. Wreszcie jakiś porządek 
prawd i wartości, które trzeba utrzymać i obronić 
tak jak to „Westerplatte” w sobie i wokół siebie. Tak, 
obronić dla siebie i dla innych.”
„Wasze powołania i zawody są różne. Musicie dobrze 
rozważyć, w jakim stosunku na każdej z tych dróg mu-
sicie być bardziej „być” niż „mieć”. Nigdy samo wię-
cej mieć nie może zwyciężyć, bo wtedy człowiek może 
przegrać rzecz najcenniejszą, swoje człowieczeństwo, 
swoje sumienie, swoją godność. Każdy młody Polak, 

każda młoda Polka ma w swoim życiu po-
dobne „Westerplatte”, może mniej sławne, 
mniej historyczne, na mniejszą skalę ze-
wnętrzną, ale czasem może jeszcze na więk-
szą skalę wewnętrzną, i że tego „Westerplat-
te” nie można oddać.”
Sługa Boży Prymas Tysiąclecia Kardynał 
Stefan Wyszyński wypowiedział słowa: „Dla 
nas po Bogu największa miłość to Polska”, 
które zobowiązują kolejne młode pokolenia 
Polaków do miłości swojej ukochanej ojczy-
zny. Wdowa po poległym pod Banachami 
poruczniku Walerym Bigay Mianowskim za-
mieściła na pomniku następującą inskrypcję: 
„Polsko ojczyzno moja gdy Cię mogę wspie-
rać nie żal mi cierpieć nie żal i umierać.”

Druga oficjalna, część uroczystości miała 
miejsce przy grobach żołnierzy” na cmen-
tarzu, gdzie odbył się ceremoniał wojskowy, 
a następnie miała miejsce centralna część 

uroczystości, którą stanowiła Eucharystia w intencji 
Ojczyzny i Jej obrońców. W miejscu pamięci naro-
dowej zgromadziliśmy się z potrzeby serca dla wyra-
żenia hołdu i wdzięczności również bohaterskiemu 
pokoleniu jeszcze żyjących obrońców Polski, żołnierzy 
seniorów Armii Krajowej i innych żołnierskich oraz 
partyzanckich formacji broniących Polski pod polski-
mi sztandarami, z wypisanymi słowami „Bóg – Honor 
- Ojczyzna” i dowództwem polskich oficerów, dźwi-
gających chlubne dziedzictwo patriotyzmu, pamięci 
historycznej, którą przejmuje młode pokolenie. Tutaj 
i teraz chcemy uczyć się Polski, jak ją kochać, w sercu 
zawsze godnie nosić i być z niej dumnym – podkreślił 
ks. Piotr Podborny, proboszcz parafii Św. Michała 
Archanioła w Soli. Po zakończonej Mszy Św., ucznio-
wie uświetnili uroczystości akademią pt. „Młode po-
kolenie przejmuje patriotyzm od pokolenia bohater-
skich Obrońców Ojczyzny”. Ten program artystyczny 
przedstawiła młodzież gimnazjalna z Soli, składając 
w ten sposób symboliczny hołd obrońcom Ojczyzny.  
Kolejnym punktem uroczystości był apel poległych i 
salwa  honorowa oddana przez Kampanię Honorową 
Wojska Polskiego, 3. Brygadę Obrony Terytorialnej z 
Zamościa oraz złożenie pod pomnikiem, wieńców i 
wiązanek kwiatów przez delegacje. Uroczystości za-
kończono okolicznościowymi wystąpieniami m.in. 
Wojciecha Żukowskiego – Wojewody Lubelskiego, 
Kuratora Oświaty, Starosty Biłgorajskiego – Marka 
Onyszkiewicza, Wójta Gminy Biłgoraj – Wiesława 
Różyńskiego i innych dostojnych gości. Na koniec 
obchodów patriotyczno – religijnych wręczono na-
grody oraz wyróżnienia uczniom za wykonane w 
Konkursie prace artystyczne i literackie.

Od lewej: Wojewoda Lubelski – Wojciech Żukowski, Kurator Oświaty i Wy-
chowania - Tomasz Zieliński, Starosta Biłgorajski - Marek Onyszkiewicz, 

ks. proboszcz parafii Sól - Piotr Podborny, Jan Kurowski - żołnierz września
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Przetak – biłgorajski 
pieniądz lokalny 

Akcja ma na celu promowanie Powiatu Biłgorajskie-
go i trwać będzie od dnia 24 czerwca do 30 września 
2007 roku. Polega na wprowadzeniu do obiegu żeto-
nu o nominale 3 Przetaki. Żeton wykonany jest:
-  z mosiądzu (M 63) o średnicy 22mm, emisja 

20.000 sztuk – cena zbytu: 3,00 zł/szt. brutto
-  ze srebra (Ag 500) o średnicy 32mm, emisja 200 

sztuk – cena zbytu: 60 zł/szt. brutto
-  ze złota (Au 900) o średnicy 2� mm, numerowa-

ny, z certyfikatem, zapakowany w kapsułę i zie-
lone etui, emisja �00 sztuk  -  cena zbytu:  � 350 
zł/szt. brutto

Organizatorem akcji jest Starostwo Powiatowe w 
Biłgoraju poprzez Powiatowy Ośrodek Informacji 
Turystycznej w Biłgoraju, który jest emitentem. Pro-
ducentem żetonów jest Mennica Polska S.A. Żetony 

pełnią funkcję zbliżoną do bonu towarowego, z tym 
że niewykorzystane żetony można wymienić na pie-
niądze. 
Organizator Akcji poprzez umowy z przedsiębiorca-
mi działającymi na terenie Powiatu Biłgorajskiego, 
stworzył sieć punktów, w których w okresie trwania 
akcji: 
-  można nabyć żetony wpłacając kwotę określoną 

odpowiednio dla każdego rodzaju  żetonu,
-  wymienić żetony na towary i usługi o równowar-

tości,
-  wymienić żetony na pieniądze o równowartości.

Lista takich punktów znajduje się w Powiatowym 
Ośrodku Informacji Turystycznej w Biłgoraju, ul. 
Kościuszki 4�/43, 23-400 Biłgoraj, tel. 084 688 00 00. 

W celu ułatwienia identyfikacji przedsiębiorców 
biorących udział w akcji punkty  te zostaną oznaczo-
ne naklejką „Tu honorujemy Przetaki”.
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Budujemy przyszłość 
naszego powiatu

Rozmowa z Markiem Onyszkiewiczem 
Starostą Biłgorajskim

Ponad pół rok temu objął Pan urząd Starosty Bił-
gorajskiego. Jakie najważniejsze zadania do reali-
zacji stawia Pan przed sobą?
Marek Onyszkiewicz – Są to dwa obszary działań, 
którymi zająć się chcę i muszę. Jest to problem za-
dłużonego szpitala oraz problem dróg. Chciałbym 
też, aby miasto Biłgoraj nabrało jakiegoś wyglądu. 
Uważam, że obecnie jest ono po prostu zaniedbane. 
Zobaczmy jak wyglądają inne miasta. Przykładowo 
pojedźmy do Leżajska czy Janowa Lubelskiego. Po-
prawa estetyki „stolicy” naszego powiatu, leży mi 
na sercu. Wjazd do Biłgoraja z każdej strony po-
winien być jego wizytówką. Nie może być tak, że 
przyjeżdżający do nas ludzie widzą dziurawe drogi 
i obskurne budynki.
Czy w celu poprawy wyglądu Biłgoraja Staro-
stwo Powiatowe nawiązało współpracę z Urzędem 
Miejskim?
Marek Onyszkiewicz – Próbowaliśmy już rozma-
wiać i do tych rozmów wracać będziemy. Jak na ra-
zie nie ma pełnej współpracy, ale dążymy do poro-
zumienia. W tej chwili przygotowywana jest mapka 
z wykazem dróg i chodników, które trzeba popra-

wić. To nie sztuka wyremontować jeden chodnik 
przed kampanią. Trzeba popatrzeć na ten problem 
globalnie, na miasto jako całość.
Zadłużony szpital władze starostwa dostały nie-
jako w „spadku”. Jakie działania podejmowane 
są obecnie w celu ratowania biłgorajskiej służby 

zdrowia?
Marek Onyszkiewicz 
– W spadku dosta-
liśmy szpital z pra-
wie 35 mln zadłuże-
niem. W tej chwili 
prawie 20 mln dług 
spłaca starostwo po-
wiatowe. W szpitalu 
przeprowadzany jest 
proces restrukturyza-
cji. Proces ten powi-
nien zakończyć się 4 
grudnia 2007r. Jest to 
nasz końcowy termin 
i musimy zdążyć. Po 
pierwszym kwartale 
2007r. szpital w Biłgo-
raju wypracował nad-
wyżkę kontraktu w 
wysokości 750 tys. zł. 
Poza tym Zarząd Po-

wiatu podjął decyzję o 
ograniczeniu usług od-

działu ginekologicznego z zabezpieczeniem łóżek 
ginekologicznych na oddziale położniczym oraz 
likwidację oddziału urazowo-ortopedycznego z za-
bezpieczeniem łóżek ortopedycznych na oddziale 
chirurgicznym. Pacjenci nie zostaną bez opieki. Po-
woli wychodzimy z tzw. szpitalnego dołka. Gdybym 
wiedział, że nie ma szansy na uratowanie szpitala w 
Biłgoraju, to bym się jego ratowania nie podejmo-
wał w ogóle. Nie widzę możliwości, żeby szpital nie 
mógł działać. Starostwo wciąż pracuje nad ratowa-
niem tej trudnej sytuacji w służbie zdrowia, ale w 
tych działaniach pomagają i nadal muszą pomagać 
nam i nas wspierać pozostałe samorządy.
Drogi szpital, to jednocześnie biedne drogi. Po-
wszechnie wiadomo, że najwięcej właśnie z dro-
gownictwa zabierane jest i przekazywane na ra-
towanie SP ZOZu. Jak, mimo to, zamierza Pan 
poprawiać stan dróg powiatowych na terenie po-
wiatu biłgorajskiego?
Marek Onyszkiewicz – Drogi są bardzo potrzebne. 
Słynna droga nr 835 relacji Lublin – Sieniawa bę-
dzie robiona. W tej chwili trwają przygotowywania 
do jej częściowych remontów. 

Marek Onyszkiewicz – Starosta Biłgorajski
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Ale w programie rządowym zabezpieczone zostały 
środki i wykonywana jest dokumentacja komplek-
sowej naprawy tej drogi. Tym zadaniem zajmuje się 
Marszałek Województwa Lubelskiego i Minister-
stwa Rozwoju Regionalnego. Udało się nam pozy-
skać wsparcie w tym ogromnym przedsięwzięciu 
dzięki pomocy posłów z naszego regionu, głównie 
Tomasza Dudzińskiego.
Jak to się stało, że przez ostatnie 8 lat nikt nie po-
trafił wystarać się o remont tej drogi? Panu wy-
starczyło kilka miesięcy i droga 835 jest moderni-
zowana.
Marek Onyszkiewicz – Okazuje się, że można było 
coś zrobić, tylko trzeba było chcieć. Wiem, że przez 
ostatnie lata były przekładane z półki na półkę. Nie 
mam pojęcia, gdzie i do kogo kiedyś jeżdżono z 
prośbą o jej remont. To droga strategiczna dla roz-
woju powiatu. Mamy firmę Black Red White, która 
została w tym roku uhonorowana tytułem Amba-
sadora Lubelszczyzny. Mamy firmę Model, Zakła-
dy Przemysłu Dziewiarskiego Mewa, jest Ambra 
oraz trzy zakłady w Chmielku. My jako samorząd 
pomóc w ich rozwoju możemy właśnie poprzez 
zapewnienie im normalnych dróg dojazdowych. 
Mamy też zapewnione pieniądze na obwodnicę 
południową Biłgoraja. W ciągu najbliższych 2-3 
miesięcy ma wejść w życie uproszczona ustawa o 
zamówieniach publicznych. Wtedy ruszymy z in-
westycjami. Tak powinno się dziać nie tylko na 
terenie naszego powiatu, ale całej Lubelszczyzny. 
Dziwi mnie tylko jedno. Co w poprzedniej kaden-
cji robili nasi posłowie? Czasem trzeba tylko chęci. 
Wiadomo, że pracy jest bardzo dużo. Ja nie pracuję 
od 7:30 do �5:30. Często trzeba pracować od rana 
do wieczora oraz w weekendy. Ale trzeba coś zrobić 
dla tego powiatu. Ten rok jest dla nas przełomowy. 
We wrześniu ruszymy ze składaniem wniosków 
o dofinansowanie ze środków unijnych. Jak już 
wnioski złożymy, wtedy możemy sobie robić wolne 
weekendy i popołudnia. Teraz nie ma na to czasu. 
Do tych zadań przygotować musimy się jak najle-
piej, żeby jak najwięcej środków pozyskać.
Do jakich najważniejszych inwestycji starostwo 
przygotowuje się obecnie?
Marek Onyszkiewicz – Obecnie przygotowujemy 
się do promocji regionu poprzez emisję monet. 
Podpisaliśmy umowę z mennicą. Będą to monety 
mosiądzowe, srebrne i złote. Moneta nazywać się 
będzie Trzy Przetaki. Na jednej ze stron będzie sito 
i orzeł, na drugiej stronie będzie herb mennicy, 
która w tym roku obchodzi 240-lecie. Na monecie 
będzie też widniał napis: Powiat Biłgorajski. Pro-

mocja tej monety będzie trwała do września 2007r. 
Jesteśmy pierwszym powiatem, który promuje się 
w taki sposób. Dotychczas zrobiła to tylko gmina 
Jastarnia. Pierwsza promocja monet odbędzie się 
podczas uroczystości w Osuchach, gdzie na czerw-
cowe obchody przyjedzie Prezydent RP, który objął 
patronat nad uroczystością. Monetę nr � wystawi-
my na aukcji internetowej. Dochód aukcji przeka-
żemy na szpital powiatowy w Biłgoraju. 
A plany inwestycyjne?
Marek Onyszkiewicz – Jesteśmy w trakcie pisa-
nia wniosków na modernizację czterech szkół: LO 
im. ONZ, RCEZ, ZSBiO oraz ZSZiO. Następnym 
projektem jest rozbudowa basenu w Biłgoraju. W 
sąsiednich miastach są piękne baseny, tylko u nas 
nadal funkcjonuje taki, który wybudowany został 
lata temu. Przygotowujemy też wniosek o dofinan-
sowanie na budowę drogi Łukowa- Księżpol. Ta 
droga jest bardzo obciążona przez transport cięż-
ki, ponieważ na terenie gminy Łukowa znajdują 
się trzy firmy. Pracuje w nich około 700 osób. Nie 
możemy pozwolić na to, żeby były one likwidowa-
ne, bo nie ma dojazdu, bo nie było komu zająć się 
drogą. W kolejnym etapie zajmiemy się miastem. 
Mam tu na myśli zarówno drogi powiatowe jak i 
ich oświetlenie.
Czego po Panu, jako Staroście Biłgorajskim, po-
winni spodziewać się mieszkańcy powiatu?
Marek Onyszkiewicz – Dotrzymuję raz danego 
słowa. Jeżeli ktoś chce pomóc w budowaniu przy-
szłości powiatu, moje drzwi stoją otworem. Ale 
jeżeli pomagać ktoś nie chce, to niech nie prze-
szkadza. Chcę pomóc tym mieszkańcom i temu 
powiatowi. Współpraca z gminami układa nam się 
bardzo dobrze. Podobnie jest z Urzędem Marszał-
kowskim. Na ostatnim spotkaniu Zarządu Woje-
wódzkiego Okręgu nr 7 Prawa i Sprawiedliwości 
marszałek województwa zapowiedział, że każdemu 
powiatowi będzie przydzielony urzędnik, którego 
zadaniem będzie pomoc i łączność pomiędzy po-
wiatem a Urzędem Marszałkowskim. Tego dotych-
czas nie było. Będzie to bardzo duże ułatwienie dla 
nas. Wyznaczona dla nas osoba nie tylko będzie 
nam pomagać, ale będzie też zobowiązana do in-
formowania nas o kierunkach działalności Urzędu 
Marszałkowskiego, a z drugiej strony będzie infor-
mowała marszałka o problemach powiatu. Dotych-
czas z każdą sprawą trzeba było jeździć do urzę-
du osobiście. Teraz marszałek na bieżąco będzie 
wiedział o kierunkach działań powiatu. Myślę, że 
będzie to bardzo efektywna forma współpracy po-
między starostwami a Urzędem Marszałkowskim.




