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“Schetynówki” - modernizacja 
kolejnych 15,5 km dróg powiatowych

IV Sesja Rady Powiatu 
Limanowskiego

Nowoczesny, zadaszony podjazd 
dla karetek w Szpitalu Powiatowym

Zgodnie z obietnic¹ 
obiektów oœwiatowych
 

modernizacja 



W ramach NPPDL w roku 2011 plano-
wane s¹ nastêpuj¹ce dzia³ania:

poprawa warunków komunikacyj-
nych i bezpieczeñstwa na odcinkach 
ci¹gu dróg powiatowych, etap II - prze-
biegaj¹cy przez miejscowoœci Zamie-
œcie gm. Tymbark; S³opnice gm. 
S³opnice; Chyszówki, Jurków i Wil-
czyce gm. Dobra; £êtowe i Mszana 
Górna gm. Mszana Dolna. Jest to 
kontynuacja rozpoczêtych w roku 2010, 
a zarazem zakoñczenie – dzia³añ w 
zakresie poprawy istniej¹cych warunków 
komunikacyjnych i bezpieczeñstwa na 
bardzo wa¿nym dla powiatu ci¹gu dróg 
powiatowych, ³¹cz¹cym teren mszañski 
z limanowskim. Planowany zakres II eta-
pu bêdzie obejmowa³ .:
- kontynuacjê budowy chodników w 
miejscach o du¿ym nasileniu pieszych o 
³¹cznej d³ugoœci 857 mb: w miejscowoœci 
S³opnice w kierunku Zaœwiercza, w m. 
Jurków - rejon skrzy¿owania na Pó³-
rzeczki, m. £êtowe – rejon Koœcio³a, 
- budowê oœwietlenia ulicznego w m. S³o-
pnice i Jurków na odcinku o ³¹cznej d³u-
goœci 2,0 km,
- wykonanie remontu 10 odcinków d³u-
goœci 10,5 km w miejscowoœciach: Za-
mieœcie-S³opnice od dr. krajowej nr 28; 
S³opnice-Zaœwiercze; Chyszówki; Jur-
ków; Wilczyce; £êtowe.

W ramach prac remontowych w/w 
ci¹gu drogowego planowane jest :
- wzmocnienie podbudowy, likwidacja 
prze³omów, wykonanie nowej nawie-
rzchni bitumicznej, utwardzenie i posze-
rzenie poboczy kruszywem kamiennym, 

udro¿nienie – renowacja rowów przydro-
¿nych, wykonanie zabezpieczeñ z barier 
energoch³onnych.

W ramach realizacji projektu przewi-
dziane s¹ równie¿ prace zwi¹zane z:
- remontem mostu w m. Jurków d³ugoœci 
18,5 mb,
- remontem przepustu ³ukowego kamien-
nego w m. Zamieœcie,
- wykonaniem oznakowania drogowego 
pionowego jak i poziomego (przejœcia dla 
pieszych, linie krawêdziowe),
- wykonaniem dodatkowo szeœciu pu-
nktów przystankowych komunikacji zbio-
rowej BUS typu „perony” i cztery prze-
jœcia dla pieszych w tym dwa z sygnali-
zacj¹ œwietln¹ i pasami akustycznymi 
(Chyszówki k/szko³y, £êtowe k/koscio³a).

Uzyskane dofinansowanie z NPPDL 
to kwota 3 mln z³. Partnerami Powiatu 
Limanowskiego w zakresie realizacji bu-
dowy chodników i oœwietlenia ulicznego 
s¹ Gminy: S³opnice, Dobra i Mszana 
Dolna.
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Zgodnie z zapowiedzi¹ wyg³oszon¹ w moim expose, ¿e powiat w dalszym 
ci¹gu bêdzie prowadziæ przebudowê dróg powiatowych, mi³o mi poinformowaæ, 
i¿ rozpoczê³y siê ju¿ prace przy modernizacji dróg powiatowych: Zamieœcie - 
S³opnice - Chyszówki - Mszana Górna oraz Limanowa - Che³miec. Powiat 
Limanowski jako jeden z nielicznych samorz¹dów Ma³opolski po raz kolejny 
otrzyma³ dofinansowanie na dwa zadania w ramach tzw. „Schetynówek”, czyli 
Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Z³o¿one wnioski uzyska³y 
maksymalne dofinansowanie  – po 3 mln z³ na realizacjê ka¿dego zadania 
w roku 2011.

Jan Pucha³a Starosta Limanowski

Szanowni Pañstwo,

Limanowa - Che³miecLimanowa - Che³miec

Dziêki modernizacji dróg powiatowych znacznie 
poprawi³o siê bezpieczeñstwo i komfort jazdy.

Zamieœcie - S³opnice - Mszana GórnaZamieœcie - S³opnice - Mszana Górna

Dotyczy przebudowy drogi powiato-
wej Limanowa-Che³miec (na terenie 
Powiatu Limanowskiego). 

Remont obejmowaæ bêdzie drogê 
powiatow¹ d³ugoœci 12,5 km pocz¹wszy 
od skrzy¿owania ul. M.B. Bolesnej w 
Limanowej z ul. Kopernika poprzez ul. 
M.B. Bolesnej oraz miejscowoœci: Mo-
rdarka, Pisarzowa, Mêcina, K³odne.

Realizacja planowanych robót drogo-
wych obejmowaæ bêdzie; 
- budowê chodników o ³¹cznej d³ugoœci 
3,5 km, remont istniej¹cego chodnika 
przy ul, M.B. Bolesnej w Limanowej na 
d³ugoœci 345 mb (od mostu na pot. 
Mordarka do ul. Harcerskiej - 40 mb i od 
ul. Stra¿ackiej do ul. Polnej - 305 mb), 
wykonanie chodnika z kostki brukowej: 
przy ul. M.B. Bolesnej w Limanowej 
granica miasta na odcinku 75 mb (od ul. 
Gajowej do granicy m. Limanowa); budo-
wê chodnika w miejscowoœci Mordarka 
1km (przed³u¿enie chodnika od granicy z 
miastem), w Pisarzowej - 824 mb; w 
Mêcinie - 700 mb; i w K³odnym – 500 mb, 
- budowie oœwietlenia ulicznego w ul. 
M.B.Bolesnej i wzd³u¿ planowanego cho-
dnika w m. Mordarka o ³¹cznej d³ugoœci 
683 mb 15 punktów œwietlnych, 

- ca³kowity remont odcinka drogi powia-
towej pomiêdzy Limanow¹ (od wyso-
koœci LIMDROGU), a Mêcin¹ wykonanie 
nowej (trzywarstwowej) nawierzchni 
bitumicznej z dostosowaniem do obci¹-
¿enia jak dla ruchu ciê¿kiego, z posze-
rzeniem jezdni na odcinku drogi ok. 6,0 
km, wraz z robotami towarzysz¹cymi:  
u³o¿enie korytek wodoœciekowych, mo-
nta¿ barier energoch³onnych, renowacja 
rowów.
- wykonanie trzech przejœæ dla pieszych z 
sygnalizacja pulsuj¹c¹ – rejony Szkó³ 
(Mordarka, Mêcina) i k/ Koœcio³a 
(Mêcina), 
- wykonanie oznakowania uzupe³niaj¹-
cego drogowego, pionowego oraz ozna-
kowania poziomego – linie krawêdziowe, 
linie wyznaczaj¹ce miejsca postojowe 
komunikacji zbiorowej, na ca³ym 12,5 km 
odcinku drogi powiatowej. 

Uzyskane dofinansowanie z NPPDL 
to kwota 3 mln z³. 

Partnerami Powiatu Limanowskiego 
w zakresie realizacji budowy chodników i 
oœwietlenia ulicznego s¹ Miasto Lima-
nowa i Gmina Limanowa, a w odniesieniu 
do pozosta³ych robót drogowych zwi¹-
zanych z remontem drogi  s¹ jednostki 
gospodarcze: P.P.U.H. WOLIMEX, 
F.U.H.P. JARECKI Sp. z o.o., P.D.M. LIM-
DROG Sp. z o.o., Podkarpacki Holding 
Budowy Dróg DROGBUD Sp. z o.o.

Modernizacja w/w odcinków przy-
czyni siê do lepszego komfortu jazdy, 
¿ycia mieszkañców, ale tak¿e do po-
prawy warunków komunikacyjnych i bez-
pieczeñstwa nie tylko kierowców ale 
tak¿e pieszych. 

Modernizacja kolejnych 15,5 km DRÓG POWIATOWYCH 

Infrastruktura

Zmodernizowanie 
13,8 km drogi powiatowej Rupniów - Nowe 

Rybie - Tarnawa - kosztowa³o 5,2 mln z³.

w ramach “Schetynówki” 
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wiêcej informacji na www.powiat.limanowa.pl

Ciep³a Sieñ ju¿ otwarta!
W pi¹tek 25 marca br. odby³o siê oficjalne otwarcie Ciep³ej Sieni przy Szpitalnym Oddziale Ratunkowym 
w limanowskim szpitalu. Dziêki dobudowie ciep³ej sieni SOR bêdzie posiada³ bezpoœrednie wejœcie 
z zewn¹trz i bezkolizyjny podjazd dla dwóch karetek pogotowia jednoczeœnie. Ruch pieszych zostanie 
rozdzielony od transportu samochodowego. 

Nowoczesny, zadaszony podjazd dla karetek w Szpitalu Powiatowym w Limanowej.

Pod koniec lipca ubieg³ego roku 
ruszy³a budowa ciep³ej sieni przy 
Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. 
Ciep³a sieñ, czyli nowoczesny, zada-
szony podjazd dla karetek umo¿liwi 
pacjentom wygodny transport z kare-
tki do szpitala, co sprawi, ¿e nie bêd¹ 
oni nara¿eni na niesprzyjaj¹ce zjawi-
ska atmosferyczne, szczególnie uci¹-
¿liwe zim¹ - informuje Starosta Lima-
nowski Jan Pucha³a.

ziêki dobudowie ciep³ej sieni 
SOR bêdzie posiada³ bezpoœre-Ddnie wejœcie z zewn¹trz i bezkoli-

zyjny podjazd dla dwóch karetek pogo-
towia jednoczeœnie. Ruch pieszych zo-
stanie rozdzielony od transportu s¹mo-
chodowego.

Wejœcie bêdzie przystosowane dla 
osób niepe³nosprawnych. Nowa inwe-
stycja zajmie ca³y plac zajazdowy na 
wewnêtrznym dziedziñcu szpitala przed 
wejœciem do SOR i bêdzie jego inte-
graln¹ czêœci¹, niezbêdn¹ dla funkcjon-
owania tego oddzia³u.

Poprzez realizacjê tej inwestycji lima-
nowski szpital na pewno zyska, ponie-

wa¿ znacznie podniesie siê poziom bez-
pieczeñstwa i standard leczenia. 

Dziêki ciep³ej sieni Szpitalny Oddzia³ 
Ratunkowy bêdzie mia³ bezpoœrednie 
wejœcie z zewn¹trz, a tak¿e bezkolizyjny 
podjazd dla dwóch pojazdów pogotowia 
jednoczeœnie. Pomieszczenie bêdzie 

przystosowane dla osób niepe³nospra-
wnych, co w ostatnim czasie sta³o siê ju¿ 
standardem. Limanowski Szpitalny Od-
dzia³ Ratunkowy, bêdzie jednym z lepiej 
wyposa¿onych w Ma³opolsce - podsu-
mowuje Dariusz Socha Dyrektor Szpita-
la Powiatowego w Limanowej.

Zabiegi usuniêcia zaæmy!

 

Zdrowie

Zdrowie

Szpital Powiatowy w Limanowej rozszerzy³ swoj¹ dzia³alnoœæ o zabiegi usuniêcia zaæmy z wszczepieniem 
sztucznej soczewki w ramach chirurgii jednego dnia. Zabiegi wykonywane s¹ od po³owy marca 
najnowoczeœniejsz¹ metod¹ fakoemulsyfikacji.

Zaæma (³ac. cataracta) polega na 
ca³kowitym lub czêœciowym zmêtnieniu 
soczewki w oku. Soczewka, która g³ównie 
sk³ada siê z wody i bia³ka, z czasem mo¿e 
zmêtnieæ, co zwykle spowodowane jest 
naturalnym procesem starzenia siê. Gdy 
œwiat³o przechodzi przez soczewkê                
z zaæm¹, ulega ono rozproszeniu. 
Wynikiem tego jest rozmyte lub nieostre 
widzenie. 

Zaæma mo¿e postêpowaæ a¿ do 
ca³kowitej utraty wzroku i nie mo¿na jej 
usun¹æ ani diet¹, ani metodami leczenia 
laserowego. Jednak chirurgia zaæmy 
mo¿e pomóc przywróciæ wzrok na 
d³ugo przed jego utrat¹ w stopniu unie-
mo¿liwiaj¹cym wykonywanie codzien-
nych czynnoœci.

Objawy: Pierwszym objawem zaæmy 
jest pogorszenie wzroku, którego nie 
mo¿na skorygowaæ okularami, czy szk³ami 
kontaktowymi. Kolejnym objawem jest 
widzenie "przez mg³ê" i zamazanie kontu-
rów obrazu. 

KRÓTKI PORADNIK PACJENTA
Co to jest zaæma?

Zabieg usuniêcia zaæmy metod¹ 
fakoemulsyfikacji.

Metoda FAKOEMULSYFIKACJI, jest 
to najnowoczeœniejsza metoda operowania 
zaæmy. Od po³owy marca jest ona równie¿ 
dostêpna dla pacjentów naszego szpitala.  

Zabieg ten polega na usuniêciu starej 
soczewki przy pomocy ultradŸwiêków          
i wszczepieniu zwijalnej soczewki przez 
niewielkie naciêcie szerokoœci oko³o 
2,5 mm. Metoda fakoemulsyfikacji 

umo¿liwia operowanie zaæmy w 
ka¿dym jej stadium. Operacjê wykonuje 
siê w warunkach ambulatoryjnych, w znie-
czuleniu miejscowym - podaje siê krople 
znieczulaj¹ce do worka spojówkowego. 
Lekarz najpierw wykonuje niewielkie 
ciêcie, przez które wprowadza g³owicê 
przypominaj¹c¹ koñcówkê od d³ugopisu, 
której zadaniem jest rozbicie zmêtnia³ej 
soczewki na drobne kawa³ki, które nastê-
pnie s¹ aspirowane z oka. Kiedy torebka, w 
której znajdowa³a siê soczewka jest ju¿ 
pusta nastêpuje wszczepienie soczewki 
nowej – zwijalnej. Sam zabieg usuniêcia 
zaæmy  trwa kilkanaœcie minut .

Niew¹tpliw¹ zalet¹ tej metody jest brak 
szwów. Po 1,5 godziny od operacji pacje-
nt mo¿e wróciæ do domu.
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P - Przewodnicz¹cy Komisji     W - Wiceprzewodnicz¹cy Komisji     C - Cz³onek Komisji

Praca Radnych Powiatu Limanowskiego 
w komisjach
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brady IV Sesji Rady Powiatu Li-
manowskiego, odbywa³y siê pod Oprzewodnictwem Tomasza Kru-

piñskiego - Przewodnicz¹cego Rady 
Powiatu Limanowskiego.

Zgodnie z przyjêtym porz¹dkiem 
obrad, jako pierwszy wyst¹pi³ Starosta 
Limanowski Jan Pucha³a, który przed-
stawi³ radnym informacjê z pracy Zarz¹-
du Powiatu Limanowskiego w okresie 
pomiêdzy sesjami, oraz sprawozdanie z 
odbytych spotkañ w tym czasie.

Skarbnik Powiatu El¿bieta Nasta³ek 
przedstawia³a sprawozdanie z dokona-
nych umorzeñ wierzytelnoœci jednostek 
organizacyjnych Powiatu Limanows-
kiego oraz ulg za okres od pocz¹tku roku 
do 31.12.2010 roku, a tak¿e projekty 
uchwa³ w sprawie zmian w bud¿ecie na 
2011 rok, czy w sprawie Wieloletniej Pro-
gnozy Finansowej Powiatu Limanow-
skiego na lata 2011 - 2019.

Projekt uchwa³y w sprawie zatwier-
dzenia zmian w Statucie Szpitala Powia-
towego w Limanowej przedstawi³ Dyre-
ktor Szpitala Powiatowego w Limanowej 
Dariusz Socha.

Janusz Rucha³a Dyrektor Wydzia³u 
Obs³ugi Obiektów Rekreacyjno - Sporto-
wych przedstawi³ zgromadzonym proje-
kt uchwa³y w sprawie powierzenia Za-
rz¹dowi Powiatu Limanowskiego ustala-
nia wysokoœci cen i op³at za korzystanie z 
obiektów u¿ytecznoœci publicznej, bê-
d¹cych w³asnoœci¹ Powiatu Limanow-
skiego.

W sprawie realizacji inwestycji pole-
gaj¹cej na budowie kompleksu sporto-
wego w ramach programu „Moje Boisko 
Orlik 2012” oraz akceptacji treœci umowy 
mówi³ Starosta Limanowski Jan Pu-
cha³a. 

W zwi¹zku z tym, i¿ inwestycja ta ma 
byæ realizowana wspólnie z Miastem Li-
manowa, w tej sprawie g³os zabra³ rów-
nie¿ Wiceburmistrz Miasta Limanowa - 
Wac³aw Zoñ.

Natomiast na temat okreœlenia zadañ 
i przeznaczenia œrodków Pañstwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe³no-
sprawnych na rehabilitacji zawodowej i 
spo³ecznej osób niepe³nosprawnych, a 
tak¿e podjêcia uchwa³y w sprawie nada-
nia Statutu Powiatowemu Centrum Po-

mocy Rodzinie w Limanowej, a tak¿e 
Domom Pomocy Spo³ecznej w Limano-
wej i w Mszanie Dolnej mówi³ Wicesta-
rosta Limanowski Franciszek Dzie-
dzina.

Informacjê na temat planowanych 
inwestycji do realizacji w 2011 r. a szcze-
gólnie realizowanych z udzia³em œrod-
ków z programów pomocowych i innych 
œrodków zewnêtrznych przekaza³ Dyre-
ktor Wydzia³u Rozwoju Gospodarczego i 
Infrastruktury Stanis³aw Gorczowski. 
Na temat planowanych inwestycji drogo-
wych w 2011-g³os zabra³ Dyrektor Powia-
towego Zarz¹du Dróg w Limanowej Ma-
rek Urbañski.

Informacjê o stanie bezrobocia w Po-
wiecie Limanowskim oraz realizacji Po-
wiatowego Programu Promocji Zatru-
dnienia i Aktywizacji Lokalnego Rynku 
Pracy na lata 2010 - 2016 w roku 2010 
przedstawi³ Radnym Powiatu Limanows-
kiego p.o. Dyrektora Powiatowego Urzê-
du Pracy w Limanowej Marek M³ynar-
czyk.

Ostatnim punktem obrad, by³o spra-
wozdanie z realizacji Programu wspó³-
pracy Powiatu Limanowskiego z organi-
zacjami pozarz¹dowymi oraz innymi 
podmiotami prowadz¹cymi dzia³alnoœæ 
po¿ytku publicznego za rok 2010, które 
przedstawi³ Dyrektor Wydzia³u Promocji 
Kultury i Turystyki Robert Surdziel.

Orlik w Limanowej, zmiany w Statucie Szpitala Powiatowego 
w Limanowej, a tak¿e informacje na temat inwestycji planowanych 
w 2011 roku, a realizowanych z udzia³em œrodków zewnêtrznych to 
tematy jakie dominowa³y 30 marca br. na IV Sesji Rady Powiatu 
Limanowskiego.

30 marca 2011 r.IV SESJA RADY POWIATU

Od prawej: przemawia Starosta Limanowski Jan Pucha³a, dalej Prezydium Rady 
Powiatu Limanowskiego: Wiceprzewodnicz¹cy Wojciech W³odarczyk - 
Przewodnicz¹cy Tomasz Krupiñski i Wiceprzeodnicz¹cy Marek Czeczótka.
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Franciszek Dziedzina
Wicestarosta Limanowski

chrona œrodowiska przyrodni-
czego, jak równie¿ bezpiecze-Oñstwo otoczenia cz³owieka w 

jego pracy, szkole, domu jest nie tylko 
intuicyjnym zachowaniem ale rów-
nie¿ konstytucyjnym obowi¹zkiem 
ka¿dego obywatela. 

Dziêki Powiatowemu Centrum Ekolo-
gicznemu wszyscy mieszkañcy powiatu 
mog¹ go pe³niej realizowaæ. Powiat 
podejmuje próbê edukacji spo³ecze-
ñstwa, a przede wszystkim m³odzie¿y 
i dzieci kieruj¹c siê zasad¹ „czym skoru-
pka za m³odu nasi¹knie, (...)”. Zamierze-
niem tego Programu jest d³ugofalowe 
oddzia³ywanie na spo³eczeñstwo, a 
szczególnie, m³odzie¿ w szko³ach. Mam 
nadziejê, ¿e wyniesiona nauka z Progra-
mu zostanie przeniesiona do codzien-
nego u¿ytku.

1.”Prezent dla Ziemi” – sadzenie drzew 
przy basenie limanowskim. Projekt ten 
realizowany jest przez firmê WILO Pol-
ska z Fundacj¹ Nasza Ziemia w Warsza-
wie. Istnieje mo¿liwoœæ pozyskania 
finansów na drzewa i prace zwi¹zane 
z ich sadzeniem. Drzewa te bêd¹ s¹-
dzone w miejscach przeznaczonych do 
tego celu: miêdzy parkingami oraz na 
szczególnym miejscu przed wejœciem do 
basenu. Planowany termin nasadzeñ to 
10 czerwca 2011 roku.

2.”II. Powiatowy Konkurs Wiedzy o 
Ochronie Przyrody na Terenie Powia-
tu Limanowskiego”. Celem konkursu 
jest popularyzacja wiedzy œrodowisko-
wej, kszta³towanie œwiadomoœci przyro-
dniczej oraz wypracowanie wra¿liwoœci 
spo³ecznej wœród m³odzie¿y szkolnej. 

udzia³ bêd¹ mogli wzi¹æ 
uczniowie szkó³ podstawowych, gimna-
zjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu 
Powiatu Limanowskiego.

3.”Œwiatowy Dzieñ Ziemi” po³¹czony z 
„Miêdzynarodowym Rokiem Lasów”, 
który ma na celu krzewienie kultury i po-
dstawy ekologicznej oraz uœwiadomienie 
problemów zwi¹zanych z ekologi¹.

4.”Wydanie „Atlasu roœlin chronio-
nych, rzadkich i zagro¿onych powiatu 
limanowskiego” przy wykorzystaniu 
œrodków Europejskiego Funduszu Rol-
nego. Ca³kowity koszt przedsiêwziêcia 
wyniesie ok. 45 tys. z³. Przyznanie 

W konkursie 

pomocy w ramach realizacji projektu 
wyniesie 70% kosztów kwalifikowanych, 
których zwrot nast¹pi po realizacji i rozli-
czeniu zadania przez Starostwo Powia-
towe w Limanowej.

5.Segregacja odpadów. Starostwo Po-
wiatowe w Limanowej Wydzia³ Ochrony 
Œrodowiska, Rolnictwa i Leœnictwa 
oraz dzia³aj¹ce przy nim Powiatowe 
Centrum Ekologiczne w roku 2010 
wdro¿y³o w ¿ycie selektywn¹ zbiórkê pa-
pieru w urzêdzie. W czerwcu 2010 roku 
zakupione zosta³y pojemniki na makula-
turê do wszystkich pokojów w budynkach 
A, B, C. W ci¹gu 4 miesi¹cy odprowa-
dzono ok. 15 m3 makulatury 
do ponownego przetworzenia.

6.”Zbieranie zu¿ytych baterii” – proje-
kt promuj¹cy zbiórkê baterii w powie-
cie od 2007 r.
Bêd¹c przyk³adowym powiatem chro-
ni¹cym œrodowisko zosta³y utworzone 
dodatkowe punkty zbiórki baterii w skle-
pach detalicznych na terenie Powiatu 
Limanowskiego, zanim jeszcze taki obo-
wi¹zek na³o¿y³a ustawa.

7.Pwiatowy Program Usuwania azbe-
stu od 2006 r. Realizacja programu od 
2006 r. polega na usuwaniu odpadów 
zawieraj¹cych azbest z terenu Powiatu 
Limanowskiego. Program przewiduje 
mo¿liwoœæ uzyskania przez ka¿d¹ gminê 
powiatu dotacji na pokrycie 40 % 
kosztów transportu i unieszkodliwienie 
odpadów zawieraj¹cych azbest. £¹cznie 
w latach 2006-2010 z terenu powiatu 
wywiezionych zosta³o ponad 2381 kg 
odpadów zawieraj¹cych azbest za kwotê 
876.4 tys. z³.

8.”Zaadoptuj rzekê” -projekt promu-
j¹cy czystoœæ wód i rzek przy wspó³-
pracy z Polskim Zwi¹zkiem Wêdkar-
skim oraz Klubem Gaja od 2007 r.
Celem akcji „zaadoptuj rzekê” jest zains-
pirowanie m³odzie¿y, wychowawców 
grup i instytucji do podejmowania loka-
lnych dzia³añ proekologicznych dotycz¹-
cych poprawiania jakoœci wody, ochrony 
wód przed zanieczyszczeniem i propa-
gowania racjonalnego wykorzystania 
zasobów wodnych. 

9.”Œwiêto drzewa” IX edycja – proje-
ktu promuj¹cy zieleñ wysok¹. 

miesiêcznie 

Celem programu jest zainspirowanie 
dzieci, m³odzie¿y, nauczycieli i wszy-
stkich uczestników do podejmowania 
lokalnych dzia³añ proekologicznych 
dotycz¹cych sadzenia drzew. Projekt ten 
w naszym powiecie osi¹gn¹³ wielki 
sukces czego dowodem jest dwa razy z 
rzêdu otrzymana ogólnopolska nagroda 
Czarodziejskiego Drzewa. 

10. Certyfikat „Zielone Biuro” – pro-
jekt podnosz¹cy presti¿ urzêdu Staro-
stwa Powiatowego w Limanowej i 
zmniejszaj¹cy oddzia³ywanie firmy na 
œrodowisko. Certyfikat ten wyró¿nia 
instytucje, firmy, organizacje pozarz¹-
dowe i samorz¹dy, które chc¹ siê stale 
doskonaliæ, podejmowaæ nowe inicjaty-
wy na rzecz ochrony œrodowiska i wzma-
cniaj¹ swój proekologiczny wizerunek. 
W 2011 roku Wydzia³ Ochrony Œrodo-
wiska, Rolnictwa i Leœnictwa rozpocz¹³ 
wstêpne przygotowania do uzyskania 
certyfikatu Zielone Biuro jak równie¿ 
zabezpieczy³ kwotê 4600 z³ w bud¿ecie 
2012 roku w celu uzyskania certyfikatu. 
Korzyœci certyfikatu: uzyskanie wizeru-
nku firmy przyjaznej dla œrodowiska, 
presti¿ i wyró¿nienie siê na tle konku-
rencji, wzrost œwiadomoœci ekologicznej 
pracowników oraz klientów firmy.

11. Konferencja i warsztaty dla nau-
czycieli pn. „W s³owach kilku o wy-
drze, bobrze i wilku”.
Projekt ma za zadanie szeroko podjêt¹ 
edukacjê ekologiczn¹ odnoœnie trzech 
gatunków rodzimych ssaków: Wydry, 
Bobra i Wilka. Gatunki te w œwiadomoœci 
czêœci spo³eczeñstwa s¹ nadal postrze-
gane jako „szkodniki”. Celem tej kampa-
nii jest zmiana tego wizerunku przez 
przedstawienie istotnej funkcji jak¹ 
wszystkie te gatunki spe³niaj¹. 

12. Warsztaty dla samorz¹dowców 
„Zielony telefon” nt. odnawialnych 
Ÿróde³ energii.

Podczas sa-
dzenia drzew w placówkach szkolnych 
prowadzone bêd¹ zajêcia przez doœwia-
dczonych edukatorów Klubu Gaja, 
pracowników Nadleœnictwa Limanowa, 
Stary S¹cz, GPN-u oraz Starostwa Po-
wiatowego.

REALIZOWANE PROJEKTY W RAMACH 
PROGRAMU OCHRONY ŒRODOWISKA:

Coroczna akcja sadzenia drzew w Powiecie Limanowskim

Chronimy przyrodê powiatu

Realizowane projekty w ramach programu ochrony œrodowiska



Strefa



strefa



strefa



strefa
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SALA 
GIMNASTYCZNA

przy ZS Ponadgimnazjalnych
w Mszanie Dolnej

Budowa KOMPLEKSU
SPORTOWEGO

przy Zespole Szkó³ Nr 1
w Limanowej

II etap 
CENTRUM INFORMACJI 
TURYSTYCZNEJ

Usuniêcie usterek, zakup 
wyposa¿enia i oznakowanie 
turystyczne w terenie

II etap budowy 
KRYTEJ P£YWALNI

Krêgielnia, Squash, Sauna,
£aŸnia parowa, Bar kawowy

Przebudowa SKRZYŌWANIA

Wstêpna wizualizacja 
zmiany organizacji ruchu

ul. ¯wirki i Wigury i ul. Z.Augusta
 

INWESTYCJE POWIATU LIMANOWSKIEGO 
w trakcie realizacji:

Przebudowa 
SKRZY¯OWANIA

Ulica Zygmunta Augusta
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W Sejmie...

W regionie…

Powiat Limanowski po ostatnich wyborach zawi¹za³ koalicjê jako jeden z pierwszych w kraju to dowód na to, 
¿e mamy coraz mniej przypadku w tym co siê dzieje i wszystko jest precyzyjnie przemyœlane. Kszta³t zawartej 
szerokiej koalicji œwiadczy o woli porozumienia dialogu i wspó³pracy wszystkich si³ dla dobra mieszkañców i 
regionu.

Rozmowa z prezesem Jackiem Paszkiewiczem w siedzibie NFZ w Warszawie w sprawie 
kontraktów na us³ugi medyczne.

e spraw lokalnych dosz³o nam kole-
jne zadanie, aby przekonaæ Zministra infrastruktury, by odst¹pi³ 

od planów instalacji bramek i na³o¿enia 
op³at za przejazdy na drodze krajowej 
Olkusz- Kraków- Myœlenice- Zakopane.
Podj¹³em akcjê informacyjn¹, która ma 
na celu obni¿enie kosztów obs³ugi d³ugu 
publicznego w samorz¹dach. Przed-
stawi³em program jego konsolidacji          
i restrukturyzacji, tak aby zad³u¿enie nie 
ograniczy³o szansy siêgania po dotacje              
z UE. Interweniujê w sprawie o zwiê-
kszenie œrodków na refundacjê kosztów 
zatrudnienia m³odocianych pracowników 
ucz¹cych siê w Izbach Rzemieœlniczych.  
Podj¹³em interwencjê w sprawie likwi-
dowanych placówek Poczty Polskiej na 
naszym terenie.

W dyskusji publicznej s³owo d³ug 
zaczyna byæ odmieniane na wszystkie 
sposoby i staje siê jedynym argumentem 
dokonywanych zmian z pomijaniem argu-
mentów spo³ecznych.

ejm jako organ w³adzy ustawo-
dawczej rozpêdza siê pod Skoniec kadencji i podejmuje g³o-

sami wiêkszoœci parlamentarnej PO - 
PSL decyzje kontrowersyjne, które 
bêd¹ przynosiæ skutki przez wiele lat 
zmieniaj¹ one nieodwracalnie zakres 
praw i przywilejów obywateli. Oto kilka 
przyk³adów, które ostatnio zdominowa³y 
dyskusjê publiczn¹. 

Emerytury kapita³owe. 
Uchwalono zmianê przepisów doty-
cz¹cych zasad gromadzenia œrodków na 
emerytury zamiast dotychczasowej 
sk³adki w wysokoœci 7,3% do OFE trafi 
2,3% reszta pójdzie na wyp³atê bie¿¹-

cych œwiadczeñ. Nam w zamian za real-
ne wp³aty zostan¹ dopisane wirtualne 
zapisy na subkontach w ZUS. Pañstwo 

zaoszczêdzi na tym doraŸnie ok. 18 mld. 
rocznie. Wiele osób z 15 mln uczes-
tników systemu bardzo serio traktuje tê 
zmianê bo poza œrodkami w OFE nie 
dysponuj¹ ¿adnymi innymi oszczê-
dnoœciami na przysz³¹ emeryturê.

Dla studentów drugi fakultet p³atny. 
Za drugi kierunek podejmowanych stu-
diów trzeba bêdzie zap³aciæ czesne.           
Nie przywrócono dop³at do biletów dla 
studentów pomimo obywatelskiego 
projektu w tej sprawie, a teraz kolejny 
ruch rz¹du odbieraj¹cy m³odym prawo do 
bezp³atnego studiowania. Trudno uwie-
rzyæ, ¿e nie wp³ynie to na kwalifikacje 
najzdolniejszych i najpracowitszych m³o-
dych ludzi, którzy marz¹ o znalezieniu 
pracy.

W s³u¿bie zdrowia. Pomimo sprzeciwu 
opozycji otwarto drogê do komercjalizacji 
szpitali i zniesienia z nich charakteru 
przedsiêbiorstw u¿ytecznoœci publicznej. 
Koalicja nie zgodzi³a siê na poprawki, 
które zakazywa³yby samorz¹dom 
zbywania udzia³ów wiêkszoœciowych 
w tak przekszta³conych podmiotach. 
Teraz spó³ki-szpitale bêd¹ nastawione 
w dzia³aniu na zysk. Kto obs³u¿y pacjenta 
jeœli procedury medyczne i uznane zasa-
dy rozliczeñ wyka¿¹, ¿e jego leczenie 
jest nierentowne? 

Narkotyki. Nowoœæ. Posiadanie niezna-
cznej iloœci narkotyków nie bêdzie trak-
towane teraz jako przestêpstwo. 
Prokurator bêdzie móg³ sam bez s¹du 
umorzyæ postêpowanie w takiej sprawie.

To warto wiedzieæ 
– zdaniem pos³a Wies³awa Janczyka
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Szanowni Pañstwo!

Bronis³aw Dutka

Pose³ na Sejm RP
Przewodnicz¹cy Komisji 

Samorz¹du Terytorialnego i Polityki Regionalnej

“Minione kilkanaœcie lat 
nieœwiadomi tego co 
dzieje siê z naszymi 
pieniêdzmi w OFE 
brnêliœmy coraz g³êbiej 
w nieuchronne 
bankructwo pañstwa 
polskiego ...”

Wiosna, mo¿e nie zdecydowanie, ale przysz³a, zwykle kwiecieñ trochê 
„przeplata…”, ale nadzieja na wy¿sz¹ temperaturê jest uzasadniona.

Œwiêta Wielkanocne s¹ bez w¹tpienia okresem zwyciêstwa, 
wyp³ywaj¹cego z czasu pokuty i nadziei na lepsze, które przyjdzie.

Dlatego te¿ ¿yczê Mieszkañcom Powiatu Limanowskiego oraz ich 
Rodzinom spokojnych i szczêœliwych Œwi¹t Wielkanocnych, sma-
cznego jajka i chrzanu, dostatku oraz nadziei, ¿e do Bo¿ego Narodzenia 
wydarzy siê wiele dobrego co poprawi Wasz¹ kondycjê i poziom ¿ycia.

Wracaj¹c do polityki, to temperaturê, a jak¿e wysok¹ zapewniaj¹ nam 
PO i PiS. Problem tylko w tym, ¿e Polakom wcale nie jest cieplej, chocia¿ 
mo¿e zimniej te¿ nie. Wa¿ne ustawy za nami, czyli te dotycz¹ce OFE 
i zdrowia, jest nadzieja, ¿e zaczn¹ one lepiej pracowaæ dla ludzi. Minione 
kilkanaœcie lat nieœwiadomi tego co dzieje siê z naszymi pieniêdzmi w 
OFE brnêliœmy coraz g³êbiej w nieuchronne bankructwo pañstwa 
polskiego, straty naszych obywateli i argentyñ ski scenariusz w przy-
sz³oœci.

To ju¿ za nami, a przed nami dwa du¿e wydarzenia w tym roku.

Pierwsze to Prezydencja w Unii Europejskiej, gdzie ustala siê zasady 
i formy polityki spójnoœci po 2014 roku i chocia¿ to za 3 lata to 
w przysz³ym pó³roczu oka¿e siê czy Prezydent, Rz¹d i Parlament zdadz¹ 
egzamin.

Drugie to wybory parlamentarne, gdzie egzamin zda lub nie, 
spo³eczeñstwo. Czy weŸmie udzia³ w wyborach i czy dalej bêdzie 
g³osowaæ na k³ótliwych, czy na tych którzy pomijaj¹c zbêdne spory robi¹ 
coœ rzeczywiœcie w Polsce.

Mamy tej wiosny o czym myœleæ , mamy o czym myœleæ w œwiêta. 
Proponujê abyœmy w œwiêta najlepiej od Wielkiego Czwartku nie 
w³¹czali telewizorów, a w œwi¹teczne popo³udnie pomyœleli bez sonda¿y 
i zgie³ku medialnego, jakiej Polski chcemy i kto tak¹ Polskê mo¿e 
zbudowaæ.

Owocnych przemyœleñ ¿ycz¹c
pozostajê z szacunkiem dla Czytelników 
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PORADNIK POWIATOWY

Od kilku miesiêcy na terenie powiatu limanowskiego dochodzi do 
kradzie¿y z w³amaniem do domów. W zwi¹zku z tym limanowska policja 
przygotowa³a poradnik „Bezpieczne mieszkanie – bezpieczny dom”.

Bezpieczne Mieszkanie

Bezpieczny Dom

eœli nie chcesz, aby Twój dom, 
sklep lub inne mienie by³o ³atw¹ Jzdobycz¹ dla przestêpcy, pamiêtaj:

wychodz¹c z domu zamykaj za sob¹ 
drzwi na wszystkie zamki,

gdy lokal znajduje siê na parterze 
sprawdŸ i zamykaj okna,

nie zapomnij o w³aœciwym zabe-
zpieczeniu okien piwnicy, warsztatu, a 
tak¿e drzwi do gara¿u, sklepu zw³a-
szcza, gdy mo¿na siê z niego dostaæ 
bezpoœrednio do domu,

bardzo skutecznym rozwi¹zaniem 
jest zastosowanie technicznego i ele-
ktronicznego systemu zabezpieczenia 
Twojego mienia,

w przypadku wyjazdu poproœ s¹sia-
dów o opiekê nad domem i zostaw im 

swój adres – stosujcie zasadê wzaje-
mnej asekuracji, gdy¿ ¿yczliwi s¹siedzi 
s¹ najlepszym zabezpieczeniem na-
szych mieszkañ,

nie udostêpniaj swojego mieszkania 
osobom przypadkowo poznanym,

przed wpuszczeniem do domu obcej 
osoby podaj¹cej siê za urzêdnika, 
inkasenta, agenta ubezpieczeniowego 
itp. w przypadku jakichkolwiek w¹tpli-
woœci nie wpuszczaj – zasada ograni-
czonego zaufania,

sporz¹dŸ rejestr cenniejszych prze-
dmiotów spisuj¹c ich cechy charaktery-
styczne oraz numery, a w przypadku gdy 
nie posiadaj¹ one cech indywidualnych 
nanieœ swoje ukryte oznaczenia lub zrób 
fotografiê,

gdy stwierdzisz, ¿e dokonano w³ama-

nia natychmiast powiadom Policjê i nic 
nie ruszaj do czasu przyjazdu funkcjo-
nariuszy, gdy¿ zacieraj¹c œlady utru-
dnisz lub uniemo¿liwisz zatrzymanie 
sprawcy przestêpstwa,

ubezpiecz swoje mieszkanie – uzy-
skasz wskazówki jak je w³aœciwie zabe-
zpieczyæ i odzyskasz rekompensatê 
strat w przypadku gdyby dosz³o do nie-
szczêœcia.

Je¿eli cokolwiek wzbudza Twój nie-
pokój zadzwoñ: 
Dy¿urny KPP w Limanowej 
018 3379-400, 997 lub 112 z tel. komó-
rkowego
Dy¿urny KP w Mszanie Dolnej 
018 3310-020
Dy¿urny KP w Tymbarku z/s w Zawa-
dce 018 3343-049 

W zwi¹zku ze zbli¿aj¹cym siê okresem wypoczynkowo - wakacyjnym 
2011r. funkcjonariusze Placówki Stra¿y Granicznej w Piwnicznej - Zdroju 
zwracaj¹ uwagê na zasady przekraczania granicy pañstwowej przez 
osoby niepe³noletnie.

odzice, którzy wybieraj¹ siê na 
zagraniczne wakacje z dzieæmi, Rmusz¹ pamiêtaæ o wyrobieniu im 

odpowiednich dokumentów podró¿y.

Dokumentami uprawniaj¹cymi ka-
¿dego obywatela Rzeczypospolitej 
Polskiej, w tym tak¿e osoby niepe³no-
letnie, do przekroczenia granicy pañ-
stwowej s¹:

Dowód osobisty jest dokumentem:
stwierdzaj¹cym to¿samoœæ osoby;
poœwiadczaj¹cym obywatelstwo 

polskie;
uprawniaj¹cym obywateli polskich do 

przekraczania granic:pañstw cz³onkow-
skich Unii Europejskiej 

pañstw Europejskiego Obszaru Go-
spodarczego, które nie nale¿¹ do Unii 
Europejskiej oraz pañstw, które nie s¹ 
stronami umowy o Europejskim Obsza-
rze Gospodarczym, ale na podstawie 
umów zawartych ze Wspólnot¹ Euro-
pejsk¹ i jej pañstwami cz³onkowskimi ich 

DOWÓD OSOBISTY i PASZPORT!

obywatele mog¹ korzystaæ ze 
swobody przep³ywu osób (Islandia, 
Lichtenstein, Norwegia, Szwajcaria),

pañstw, które na podstawie jednos-
tronnych decyzji, uznaj¹ dowód osobisty 
za dokument wystarczaj¹cy do przekro-
czenia granicy (Albania, Boœnia i Herce-
gowina, Chorwacja, Czarnogóra, Mace-
donia, Serbia).

Paszport to dokument, który:
uprawnia do przekroczenia granicy i 

pobytu za granic¹,
poœwiadcza obywatelstwo polskie, a 

tak¿e to¿samoœæ osoby w nim wskazanej 
w zakresie danych, jakie dokument ten 
zawiera,

Dzieciom do 5-go roku ¿ycia wyda-
wany jest PASZPORT TYMCZASOWY,
który jest wa¿ny przez 12 miesiêcy od 
daty jego wydania. Na ¿yczenie rodziców
dziecku do 5-go roku ¿ycia mo¿e byæ 
wydany PASZPORT BIOMETRYCZNY, 
wa¿ny równie¿ 12 miesiêcy. 

(Od 29 czerwca 2009 r. wydawane 
w Polsce paszporty zawieraj¹ drug¹ 

cechê biometryczn¹ tj. obok obrazu 
twarzy, zapis odcisków palców).

Dzieciom, które ukoñczy³y 5 lat, ale 
nie skoñczy³y 13 lat, wydawany jest 
PASZPORT - wa¿ny 5 lat od daty jego 
wydania.

Paszport wydany dziecku, które uko-
ñczy³o 13 lat, jest wa¿ny przez 10 lat 
(podobnie jak paszport wydany osobie 
doros³ej).

Przypominamy, ¿e w ka¿d¹ œrodê 
w godz 

 pe³ni dy¿ur 
funkcjonariusz Stra¿y Granicznej 

(pokój nr 102, I piêtro, budynek A).

Dane teleadresowe: e-mail: 
komendant.piwniczna@strazgraniczna.pl 
Tel. (czynny ca³¹ dobê).

9.30 - 11.30 w Starostwie 
Powiatowym w Limanowej

 18 41 41 500 

Dokumenty na wakacje

Specjalista-Kontroler ds. kontaktów 
z organami samorz¹dowymi, kadr i szkolenia 

Placówki SG w Piwnicznej-Zdroju 
St. chor. sztab. SG  mgr Józef Szabla
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Zgodnie z obietnic¹

 
- modernizacja obiektów oœwiatowych

Szko³y ponadgimnazjalne powiatu wyposa¿one w nowoczesny sprzêt techniczno – dydaktyczny 

obiega koñca przebudowa pra-
cowni i ich wyposa¿enie w Dnowoczesny sprzêt techniczno 

– dydaktyczny w placówkach kszta-
³cenia zawodowego w Powiecie Lima-
nowskim.

Ca³kowity koszt projektu to ponad 
3 mln 600 tys. z³. z czego dofinansowa-
nie w ramach MRPO na lata 2007 – 
2013. wynosi ponad 2 mln 500 tys. z³.

Projekt dotyczy³ utworzenia nowych 
pracowni m.in. samochodowej, elektro – 
mechanicznej oraz mechanicznej, pona-
dto wykonana zosta³a modernizacja 
istniej¹cych pracowni w szko³ach: Ze-
spó³ Szkó³ Technicznych i Ogólnokszta-
³c¹cych w Limanowej oraz Zespó³ Szkó³ 
Technicznych i Informatycznych w Msza-
nie Dolnej.

W ramach projektu wybudowana 
zosta³a tak¿e przewi¹zka pomiêdzy 
szko³¹, a sal¹ gimnastyczn¹ w ZSTiI w 
Mszanie Dolnej. Utworzona zosta³a 
równie¿ pracownia turystyczna wyposa-
¿ona w laboratoria jêzykowe w Zespole 
Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Mszanie 
Dolnej.

Edukacja

Infrastruktura

zrealizowane:

Nowy chodnik w Tymbarku

ykonawc¹ zadania pn. „Prze-
budowa drogi powiatowej nr W1632K Kêpanów - Tymbark – 

wykonanie chodnika w miejscu istniej¹-
cego pobocza w miejscowoœci Tymbark 
na odcinku od boiska Orlik do mostu 
na rzece £ososina” - by³a  firma TWI-
STER s. c. Import –Export z Rzeszowa.
Inwestorem  budowy chodnika by³a Gmi-
na Tymbark, a wspó³finansuj¹cym par-
tnerem Powiat Limanowski z udzia³em 
50%.
W odbiorze chodnika  uczestniczyli:
• Jan Pucha³a – Starosta Limanowski 
• Lech Nowak – Wójt Gminy Tymbark
• Marek Urbañski – Dyrektor Powiato-
wego Zarz¹du Dróg w Limanowej
• Andrzej Staniec -  pracownik Urzêdu 
Gminy Tymbark
• Gra¿yna Stachnik - inspektor nadzoru 
• przedstawiciele wykonawcy – firmy 
TWISTER s. c. Import –Export z Rze-
szowa

Zrealizowany ci¹g stanowi przed³u-
¿enie lewostronne istniej¹cego ju¿ 
chodnika od centrum Tymbarku – od mo-
stu na rzece £ososina do kompleksu 
sportowego boisk w Tymbarku. W ra-
mach budowy niniejszego chodnika 

W dniu 12 kwietnia br. w miejscowoœci Tymbark dokonano odbioru chodnika o ³¹cznej d³ugoœci 
322 mb wykonanego w ci¹gu drogi powiatowej relacji Kêpanów - Tymbark. Ca³kowita wartoœæ 
zadania to ponad 256 tys. z³.

wykonano dodatkowo zatokê autobuso-
w¹ wraz przejœciem dla pieszych w obrê-
bie skrzy¿owania.

(…)Powiat Limanowski zawsze stara 
siê wspieraæ  inwestycje przyczyniaj¹ce 
siê do wzrostu poczucia bezpieczeñstwa 
mieszkañców regionu, dlatego tak isto-
tna jest wspó³praca z samorz¹dami loka-
lnymi, dziêki której mo¿emy realizowaæ 
takie zadania jak np. budowa chodników i 
równoczeœnie tworzyæ przyjazne warunki 
do rozwoju miast i gmin naszego powiatu 
(…) - informuje Starosta Limanowski 
Jan Pucha³a.

G³ównym inwestorem  budowy cho-
dnika by³a Gmina Kamienica, a 
Powiat Limanowski partycypowa³ 
w kosztach z udzia³em 50%. D³ugoœæ 
chodnika to 210 mb, a jego wartoœæ 
ca³kowita zadania to ponad 108 tys. 
z³. Nowy chodnik w znacznym stopniu 
poprawi estetykê, a przede wszystkim 
przyczyni siê do zwiêkszenia bezpie-
czeñstwa pieszych, jednego z najwiê-
kszych osiedli mieszkaniowych w 
miejscowoœci Kamienica.

Zakoñczy³a siê budowa 
chodnika w Kamienicy!

INWESTYCJE POWIATU LIMANOWSKIEGO 
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