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XXIV Sesja II Kadencji Rady Powiatu 
2.09.2004r. w Miejsko-Gminny 
Ośrodek Kultury we Frampolu.

Była to kolejna zaplanowana wyjazdowa sesja 
Rady Powiatu, która odbyła się w Miejsko Gminnym 
Ośrodku Kultury we Frampolu. Na sesji Rada 
procedowała  nad sprawozdaniem z wykonania 
budżetu powiatu za I półrocze 2004r., kierunkami 
rozwoju turystyki w powiecie biłgorajskim oraz 
promocją walorów krajoznawczo-turystycznych 
naszego powiatu. 

W sesji uczestniczyli także reprezentanci 
związków zawodowych oraz pracownicy SP 
ZOZ w Biłgoraju. Radni wypracowali i przyjęli 
stanowisko w sprawie przekształcenia SP ZOZ 
w spółkę ze 100% akcjonariatem powiatu. 

Stanowisko Rady Powiatu w Biłgoraju 
w sprawie przekształcenia SP ZOZ 
w Biłgoraju w spółkę ze 100% 
akcjonariatem powiatu.

Narastające od wielu lat problemy z funkcjo-
nowaniem służby zdrowia są wielką bolączką z jaką 
borykają się szpitale powiatowe. Problemów tych 
nie rozwiązują zgodnie z Ustawą władze centralne. 
Oczekiwanej poprawy sytuacji finansowej 
nie przyniosły kolejne zmiany ekip rządowych 
czego skutkiem jest tragiczna zapaść finansowa 
naszego szpitala. Utrata płynności finansowej, 
zajęcie komornicze, malejące wypłaty uposażeń 

pracowniczych stwarzają realne zagrożenie 
likwidacji SP ZOZ poprzez roszczenia. Szczególną 
nadzieję wiązaliśmy z centralnym oddłużeniem 
zaległości płacowych tzw. podwyżki „203” oraz 
świadczeń ZUS. 

Efektu też nie przyniosły zmiany kierownictwa 
SP ZOZ. Poręczony przez powiat kredyt 3 milionów 
złotych także nie przyniósł oczekiwanej poprawy 
sytuacji. Będąc świadomymi narastających 
trudności i pogarszającej się sytuacji ekonomicznej 
naszego SP ZOZ-u władze samorządowe powiatu 
podjęły poszukiwania rozwiązań, które mogłyby 
doprowadzić do uratowania szpitala. W tym celu 
odbyliśmy szereg konsultacji i spotkań na różnych 
szczeblach władzy, także z ZUS-em, bankami 
i wierzycielami. Szukając praktycznych rozwiązań 
odbyliśmy również kilka wizyt konsultacyjno – 
roboczych w innych powiatach na terenie kraju, 
w których wdrażane są odważne programy 

przekształceniowe. Zaistniała 
sytuacja, przedstawione argu-
menty wymuszają działania 
na rzecz przekształcenia SP 
ZOZ w Biłgoraju w spółkę ze 
100% akcjonariatem powiatu. 
Finalny etap trwającej roz-
budowy naszego szpitala jest 
również spójny z koncepcją 
p r z e  k s z t a ł c e n i o w ą .  D z i ś 
mądrzej szy o doświadczenia 
innych prekursorów tej drogi 
takie rozwiązanie uważamy 
za  korzystne .  Nie  mnie j 
ścieżka przekształceniowa na 
którą wkraczamy jest drogą 
trudną wymagającą wielkiej 
determinacji i zrozumienia. 
M u s i m y  w s z y s c y  n a b r a ć 
przekonania o  s łuszności 
je j  wyboru,  determinacj i , 
konsekwencji i cierpliwości 
r e a l i z a c y j n e j .  Po d o b n i e 
trudnym problemem staje 
się funkcjonowanie szpitala 

w Tarnogrodzie, liczymy tu na ścisłą współpracę 
z lokalnym samorządem. Zdajemy sobie sprawę, 
że dokonując przekształcenia SP ZOZ stawiamy 
powiat w bardzo trudnej sytuacji finansowej. 
Z wielu zadań inwestycyjnych będziemy zmuszeni 
zrezygnować. Zdrowie ludzkie uznajemy za priorytet 
naszego działania i decyzji. Przekładając powyższe 
stanowisko liczymy na jednomyślność działań, 
wspólny wysiłek i zrozumienie. Na zakończenie 
sesji tradycyjnie jako gospodarz Burmistrz 
Frampola Tadeusz Niedźwiecki scharakteryzował 
gminę oraz przedstawił jej szanse i zagrożenie 
związane z integracją z Unią Europejską.

Nr 50 St. Schodziński, M. Tokarski, T. Ferens, 
H. Kudach, A. Placek
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Stanowisko Rady Powiatu 65 rocznica 
II Wojny Światowej

Stanowisko Rady Powiatu Biłgorajskiego w 65 
rocznicę agresji Niemiec hitlerowskich na Polskę 
II Wojny Światowej.

W związku z 65 rocznicą agresji III Rzeszy 
Niemieckiej na Polskę, która rozpoczęła 
najtragiczniejszy w historii konflikt zbrojny –
II Wojnę Światową, Rada Powiatu Biłgorajskiego 
składa hołd Obrońcom Rzeczpospolitej Polskiej, 
którzy pierwsi 1 września 1939 roku stanęli do 
walki z niemieckim, a 17 września z sowieckim 
totalitaryzmem, dążącym do 
zniewolenia wolnych narodów 
Europy i świata. Żołnierz 
Polski pokonany w nierównym 
wrześniowym boju wskutek 
miażdżącej przewagi wrogów 
nigdy nie złożył broni i przez 
6 lat kontynuował walkę na 
wszystkich frontach II Wojny 
Światowej i w podziemiu 
w Kraju, a po jej zakończeniu 
oparł się komunistycznemu 
zniewoleniu odzyskując wraz 
z narodem niepodległość 
w 1989 roku. Rada Powiatu 
Biłgorajskiego zwraca się 
do organów administracji 
r z ą d o w e j ,  s a m o r z ą d ó w 
gminnych i powiatowych, 
p a r l a m e n t a r z y s t ó w , 
organizacji pozarządowych 
oraz mediów lokalnych 
województwa lubelskiego 
o zaangażowanie w godne uczczenie 
tej tragicznej rocznicy w historii naszego narodu 
i państwa. Rada Powiatu wyraża zaniepokojenie 
działaniami niektórych środowisk niemieckich 
próbujących zakwestionować wynik II Wojny 
Światowej poprzez domaganie się zwrotu majątków 
osobom wysiedlonym. Rada Powiatu Biłgorajskiego 
przypomina również oczywistą prawdę historyczną, 
że przesiedlenia te dokonały się na mocy decyzji 
Wielkich Mocarstw na konferencji w Poczdamie 
a odzyskane przez Polskę ziemie Zachodnie 
i Północne miały stanowić rekompensatę za 
ogromne straty ludzkie i materialne, z zwłaszcza 
za utracone Kresy Wschodnie. Jednocześnie 
Rada Powiatu wyraża głębokie przekonanie, 
że odrodzenie tendencji rewizjonistycznych 
w Niemczech okaże się marginalnym zjawiskiem 
politycznym i nie wpłynie negatywnie na proces 
pojednania Narodów Polskiego i Niemieckiego, tak 
potrzebny dla jednoczącej się Europy Ojczyzn. 

Przewodniczący Rady Powiatu 
Franciszek Piętak

XXV sesja II kadencji Rady Powiatu 
w Biłgoraju  odbyła się 30 września 
2004r. w Urzędzie Miasta w Biłgoraju.

Sesja transmitowana była na żywo w lokalnej 
telewizji kablowej a tym samym oglądana przez 
mieszkańców w realnym czasie jej trwania. Wobec 
trudnej i skomplikowanej sytuacji finansowej SP
ZOZ, XXV sesję zdominowały problemy dotyczące 
biłgorajskiej służby zdrowia. Radni w trakcie 
procedowania zaakceptowali sprawozdanie 
finansowe Dyrektora SP ZOZ podejmując
aprobującą uchwałę. Konsekwentnie w stosunku 
do wypracowanego na XXIV Sesji stanowiska 

w sprawie zamiaru przekształcenia Samodzielnego 
Publicznego  Zespołu Opieki Zdrowotnej w Spółkę 
ze 100% akcjonariatem powiatu, radni podjęli 
uchwałę o utworzeniu przez Powiat Biłgorajski 
– „Powiatowe Centrum Medyczne” spółka z o.o. 
w Biłgoraju. W konsekwencji podjęto także uchwałę 
w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów 
oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów 
i akcji przez Powiat Biłgorajski w „Powiatowym 
Centrum Medycznym” spółka z o.o. w Biłgoraju.

 
11 wrzesień, 35-lecie Poradni 
Psychologiczno – Pedagogicznej

Tomasz Książek – rozmowa z Dyrektorem 
Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej 
w Biłgoraju Panią Aliną Swacha.

Tomasz Książek: Poradnia jest jedynym 
miejscem w powiecie, gdzie dzieci i rodzice 
mogą skorzystać z pomocy psychologicznej, 
pedagogicznej i logopedycznej. Od 35 lat 

Nr 51 XXV Sesja Rady Powiatu – Biłgoraj
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świadczy usługi miastu Biłgoraj oraz 13 
gminom w rejonie tj. 26 tysiącom dzieci 
i młodzieży. Proszę nam przybliżyć jej 
historię.

Alina Swacha: Poradnia powstała w 1969 
roku. Założycielem i pierwszym dyrektorem 
ówczesnej Poradni Wychowawczo – Zawodowej 
była mgr Stanisława Wrońska. Od początku 
pracownicy budowli wizerunek poradni jako 
instytucji świadczącej pomoc uczniom, rodzicom, 
nauczycielom. Przyczyniali się do szerzenia wiedzy 
psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej 
w środowiskach zajmujących się wychowaniem 
dzieci i młodzieży. Sukcesywnie wzrasta zakres 
proponowanych form pomocy, m.in. powstała 

pierwsza w województwie zamojskim świetlica 
socjoterapeutyczna, Młodzieżowy Telefon Zaufania, 
zespół terapeutyczny dla dzieci  z mózgowym 
porażeniem dziecięcym, gabinet wczesnej 
interwencji logopedycznej. W 1993 roku Poradnia 
Wychowawczo – Zawodowa została przekształcona 
na Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną. 
Funkcję Dyrektora pełniła wówczas mgr Elżbieta 
Adamek (1991-2002). Pracownicy doskonalą 
swoje kwalifikacje celem sprostania potrzebom
i oczekiwaniom odbiorców. Z każdym rokiem 
wzrasta zapotrzebowanie na świadczone przez 
nas usługi. Od roku 2002 to ja mam przyjemność 
kierować pracami tej placówki.

T.K.: Na Pani wniosek PPP otrzymała od 
Starostwa Powiatowego 4 pomieszczenia po 
Bibliotece Pedagogicznej w budynku przy ul. 
Kościuszki 41/43. Czy to oznacza, że Poradnia 
nadal rozszerza swoją ofertę?

Alina Swacha: Dotychczas PPP w Biłgoraju 
borykała się z problemem lokalowym, na 15 

pracowników pedagogicznych przypadało 6 
gabinetów. Z uwagi na charakter pracy, konieczny 
jest indywidualny kontakt z uczniami i rodzicami. 
Próbowaliśmy poszukiwać innych rozwiązań, 
korzystaliśmy z pomieszczeń w klubie AA „Iskra”, 
Poradni Specjalistycznej ZOZ, przedszkoli, 
internatu w Zespole Szkół Leśnych. Jest to jednak 
uciążliwe dla korzystających z naszych usług, gdyż 
mają problemy w dotarciu do nas.

Zwiększyły się nam zadania w zakresie: 
- w c z e s n e j  i n t e r w e n c j i  l o g o p e d y c z n e j 

i psychologicznej,
- pracy z dzieckiem zdolnym,
- pracy z młodzieżą i grupą uzależnień,

- dziećmi za zaburzeniami 
emocjonalnymi,

W ostatnich latach nastąpił 
gwałtowny przyrost liczby 
pacjentów poradni w związku 
z takimi uzależnieniami jak: 
narkomania czy alkoholizm.

Poradnia jest jedynym 
miejscem w powiecie gdzie 
dzieci i rodzice mogą skorzystać 
z pomocy psychologicznej, 
pedagogicznej i logopedycznej. 
Świadczymy usługi miastu 
Biłgoraj  oraz 13  gminom 
w rejonie tj. około 26 tysiącom 
dzieci i młodzieży.

T.K.:  Na co zostaną 
przeznaczone pozyskane 
pomieszczenia?

Alina Swacha:  Będą 
służyły na:
-  psychologiczny gabinet 

wczesnego wspomagania dla dzieci ze 
sprzężonymi deficytami rozwojowymi (w tym
dla dzieci niepełnosprawnych)

- do wczesnej interwencji logopedycznej,
- zorganizujemy także świetlicę dla dzieci 

i młodzieży do pracy socjoterapeutycznej,
- warsztaty dla nauczycieli, młodzieży uzdolnionej 

oraz treningi i szkolenia dla nauczycieli
Dotychczas praca z dziećmi niepełnosprawnymi 

odbywała się w pomieszczeniach niedostosowanych 
do tego typu zajęć.

T.K. Kiedy nastąpi przeprowadzka?
Alina Swacha: pomieszczenia które 

otrzymaliśmy wymagają kapitalnego remontu, 
wstępny kosztorys to kwota 130 tys. zł. 

W pierwszej kolejności należałoby wymienić: 
instalację elektryczną, stolarkę okienną, podłogi, 
urządzić toalety z przystosowaniem dla dzieci 
niepełnosprawnych, uwzględniono również remont 
instalacji hydraulicznej. Należy przebić nowe wejście 
do poradni od strony południowej z uwzględnieniem 

Nr 52 Pedagog M. Miazga, w trakcie konsultacji
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„... dni pożogi i dni chwały...” 
Działania wojenne w regionie biłgo-
rajskim we wrześniu 1939.

17 września w Muzeum Ziemi Biłgorajskiej 
w Biłgoraju odbyło się uroczyste otwarcie nowych 
czasowych wystaw związanych z 65. rocznicą wybu-
chu II wojny światowej. Wystawa pierw-
sza, pt.: „…dni pożogi i dni chwały… 
Działania wojenne w regionie biłgoraj-
skim we wrześniu 1939 roku”, została 
przygotowana przez Muzeum. Poprzez 
teksty, mapy, fotografie i relacje, ekspo-
zycja miała na celu przybliżenie dzia-
łań wojennych i losu ludności cywilnej 
naszego powiatu. Omawiała m.in. walki 
polsko-niemieckie w regionie biłgoraj-
skim (działania oddziałów Armii „Kra-
ków” i „Lublin” oraz Frontu Północne-
go) ponadto takie wydarzenia jak: zagar-
nięcie do sowieckiej niewoli odosobnio-
nych grup WP oraz zbrodnie Wehrmach-
tu i Armii Czerwonej. Uzupełnieniem 
jej była następna ekspozycja przedsta-
wiająca oryginalne i unikatowe milita-
ria, przygotowana w oparciu o ekspona-
ty ze zbiorów własnych oraz użyczone 
z innych muzeów i od osób prywatnych, 
np.: uzbrojenie i oporządzenie żołnierzy 
WP z okresu międzywojennego, które 
w większości podniesione zostały z po-
bojowisk kampanii wrześniowej. Kolej-
na wystawa pt.: „Okupacja sowiecka 
na prawym brzegu Sanu w latach 

1939-1941”, została przygotowana przez Oddzia-
łowe Biuro Edukacji Publicznej IPN w Rzeszo-
wie. Jej celem było przybliżenie wydarzeń, jakie 
miały miejsce na terenach, które obecnie wcho-
dzą w skład województwa podkarpackiego, a które 
w latach 1939-1941 znajdowały się pod okupacją 
sowiecką

wykonania podjazdu dla dzieci 
niepełnosprawnych. W dniu 
11 września 2004r.  PPP 
w Biłgoraju obchodzić będzie 
35 – lecie swojej działalności, 
to dobra okazja do zakończenia 
remontów. Pragnę nadmienić 
także, że w wyremontowanych 
pomieszczeniach na parterze 
budynku rozpocznie swoją 
działalność Centrum Informacji 
Turystycznej w Biłgoraju. 
Z pewnością nasi klienci 
(w oczekiwaniu na swoje dzieci) 
zechcą się także zainteresować 
jego działalnością, jak też 
skorzystać z proponowanych 
form spędzenia czasu wolnego 
na terenie naszego powiatu.

Dziękuję za rozmowę

T. Książek

Nr 54      „…dni pożogi, dni chwały…” – jeden z najcenniejszych eksponatów 
w Muzeum – sztandar 73 PP z Katowic

Nr 53 St. Schodziński, A. Swacha, E. Wrońska


