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Coraz bardziej realne 
Baseny Geotermalne

Nowa Hala przy ZS nr 1 
w Limanowej

DPS w Szczyrzycu 
już działa

Powiat Limanowski na portalu 
społecznościowym

Coraz bardziej realne

BASENY GEOTERMALNE   

życzymy

Jan PuchałaJan PuchałaTomasz KrupińskiTomasz Krupiński
Przewodniczący Rady Powiatu 
wraz z Radą Powiatu Limanowskiego

Starosta Limanowski
wraz z Zarządem Powiatu Limanowskiego

Zarządu i Rady Powiatu LimanowskiegoZarządu i Rady Powiatu Limanowskiego

W imieniu 

pokoju ducha, wiary w Boga i w ludzi.

Umiejętności dostrzegania piękna tego świata

oraz serdecznych spotkań w gronie rodziny 

i wśród przyjaciół.

Wesołych Świąt 
Wielkanocnych

Wesołych Świąt 
Wielkanocnych



Ostatnie dwanaście miesięcy upłynęło 
w błyskawicznym tempie, przede wszystkim 
z racji ilości przeprowadzonych przez nas 
inwestycji. Mam nadzieję, że dzięki temu, 

podniesie się komfort życia mieszkańców Powiatu 
Limanowskiego.

Dlatego składam serdeczne podziękowania na ręce 
Członków Zarządu Powiatu Limanowskiego, za wspólną 
realizację tych jakże ambitnych planów i zamierzeń, 
Radzie Powiatu za akceptację tych przedsięwzięć, 
a dyrektorom jednostek i wydziałów, oraz ich pracownikom 
za realizację tych inwestycji i zadań. 

Swoje podziękowanie kieruję także na ręce Wójtów 
i Burmistrzów z naszego powiatu, bo dzięki naszej współ-
pracy i wspólnemu finansowaniu budowy chodników na 
terenie poszczególnych gmin przy drogach powiatowych, 
przyczyniliśmy się do zwiększenia bezpieczeństwa, 
a także komfortu jazdy osób korzystających z tych dróg.  

NAJLEPSZY POWIAT- 29 czerwca
a tym samym Platynowa Płyta Chodnikowa w ramach 
„Konkursu Bezpieczne Drogi w Małopolsce - Budujemy 
Chodniki i Ścieżki Rowerowe". 

; I miejsce i tytuł - , NAJLEPSZY POWIAT

Budowniczy Polskiego Sportu

- 15 listopada
powiatowych został wyróżniony w tegorocznej edycji 

„ ”.

; jako jeden z dwóch samorządów 

Budowniczy Polskiego Sportu

Człowiek Roku 

Polskiego Samorządu

- 2 grudnia
Najlepiej Zarządzanych Powiatów w Polsce, a Starosta Jan 
Puchała otrzymał nominację do nagrody - 

. Wyróżnienie za licznie 
zrealizowane inwestycje, które przyczyniają się do 
zrównoważonego rozwoju powiatu, a także; za wprowadzenie  
certyfikatów ISO i Bezpieczeństwa, oraz za managerskie 
zarządzanie powiatem.

; Powiat Limanowski został uznany jednym z 

Człowiek Roku 

Polskiego Samorządu

NOMINACJE, WYRÓŻNIENIA i NAGRODY 
jakie otrzymał Powiat Limanowski w 2011r.

Zrealizowano ambitne plany i zamierzenia.

Infrastruktura drogowa

W ramach Wieloletniego 
Programu Inwestycyjnego 
na lata 2011 - 2014

Remonty w placówkach
oświatowych

Pozostałe wydatki bieżące
realizowane w ramach 
projektów i programów 
pochodzących ze środków 
Unii Europejskiej

W roku 2011 wykonanych zostało ponad 25 km 
nowych nawierzchni drogowych, około 10 km chodników, 
a także przeprowadziliśmy remonty 4 obiektów 
mostowych. Całkowity koszt zadań drogowych  wyniósł 
ponad  środki pozyskane przez Powiat 
Limanowski w ramach poszczególnych programów 
wyniosły ponad 

Inwestycje realizowane w obiektach powiatowych 
i kubaturowych, w tym także w ramach Wieloletnich 
Programów Inwestycyjnych - środki  wydatkowane w 2011 
roku – ponad 20 mln 700 zł z czego dotacje zewnętrzne, w 
tym pomocowe ze środków unijnych, czy z budżetu 
państwa wyniosły ponad 11 mln zł.

Inwestycje w placówkach oświatowych. Dodatkowo 
przeprowadzone zostały remonty w jednostkach 
oświatowych na które wydatkowanych zostało ponad 850 
tys. zł

Stypendia za ponad 111 tys. zł. Każdego roku 
przeznaczamy środki finansowe na wspieranie uczniów 
szkół ponadgimnazjalnych. W mijającym roku na 
stypendia wydaliśmy ponad 111 tys. zł. 

26 mln zł,

12, 7 mln zł. 

Dynamiczny rozwój Dynamiczny rozwój 

5050mln złponad

- Powiatu Limanowskiego- Powiatu Limanowskiego
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Obecnie w odwiercie prowadzone są prace badawcze. 
Wiadomo jest, że stan techniczny tego odwiertu jest dobry 
i pozwala na jego eksploatację. Wydajność i temperatura tej 
solanki są zbliżone do parametrów jakie ustalono podczas 
badań w latach siedemdziesiątych. Wszystko to pozwala już 
na planowanie daleko idących działań, które doprowadzą 
w efekcie do powstania tak bardzo oczekiwanej inwestycji. 

- Codziennie z Poręby Wielkiej płyną, jak ta solanka spod 
ziemi, coraz lepsze informacje, urzeczywistnia się nasze 
marzenie że piękna ziemia limanowska będzie miała kąpie-
lisko geotermalne. To nowe miejsca pracy i turyści u stóp 
Gorców, to są wielkie możliwości. Samorządy skupione 
w spółce wkładają wiele pracy i widzimy jej efekty, to cieszy 
mnie i mieszkańców powiatu – podsumowuje  
Starosta Limanowski. 

Równolegle prowadzone są także inne działania, jak cho-
ciażby pozyskanie dodatkowych terenów pod przyszłą inwe-
stycję, czy szerokie konsultacje na temat koncepcji realizacji 
tego projektu.  

Jan Puchała

- Są już pierwsze wyniki, składu chemicznego solanki. 
Badania prowadzone przez naukowców z Akademii Górniczo 
Hutniczej w Krakowie, jednoznacznie potwierdzają skład 
chemiczny wody, co pozwala z optymizmem patrzyć w przy-
szłość – dodaje Marcin Radzięta Wiceprezes Spółki Gor-
czańskie Wody Termalne z siedzibą w Porębie Wielkiej.

Gorąca i czysta solanka już płynie spod ziemi. 
Marzenia o geotermii w powiecie limanowskim stają 
się powoli faktem. Wszystko to pozwala już na plano-
wanie daleko idących działań, które doprowadzą 
w efekcie do powstania tak bardzo oczekiwanej inwe-
stycji.

Powiat Limanowski

LIDEREM  LIDERÓWwśród„ ”„ ”LIDEREM  LIDERÓWLIDEREM  LIDERÓWwśródwśród
Powiat Limanowski otrzymał punkty w przynajmniej 75 proc. kategorii 

zawartych w Rankingu Powiatów i Gmin, dzięki czemu otrzymał 
zaszczytny tytuł „Super Powiatu 2011”. Konkurs, którego organizatorem 
jest Związek Powiatów Polskich wyróżnił także Powiat Limanowski 
tytułem „lidera wśród liderów”, ukazując działania samorządu na rzecz 
zrównoważonego rozwoju. 

estem dumny z faktu, że po raz 
kolejny dostrzeżono osiągnięcia JPowiatu Limanowskiego na arenie 

ogólnopolskiej. Nie można przecież 
przejść obojętnie obok takich, history-
cznych inwestycji, jak np. budowa krytej 
pływalni, kilkudziesięciu kilometrów 
chodników, dróg powiatowych, hal spo-
rtowych, modernizacji systemów ciepło-

wniczych w budynkach użyteczności 
publicznej, wyposażenie pracowni 
szkolnych w sprzęt dydaktyczny. Mam 
nadzieję, że dzięki przeprowadzonym 
inwestycjom w 2011 roku - za ponad 50 
mln zł, przyczyniliśmy się do podnie-
sienia komfortu życia mieszkańców 
Powiatu Limanowskiego.
Lista laureatów w podziale na POWIATY:
·Powiat Limanowski – starosta Jan 
Puchała

·Powiat Bielski (śląski) – starosta Andrzej 
Płonka
·Powiat Kielecki – starosta Zdzisław 
Wrzałka

Samorządy oceniane są według kry-
teriów zgrupowanych w dziesięciu gru-
pach tematycznych takich jak m.in.: 
działania proinwestycyjne i prorozwo-
jowe; rozwiązania poprawiające jako-
ść obsługi mieszkańców, promocja 
rozwiązań ekoenergetycznych i proeko-
logicznych; współpraca krajowa i mię-
dzynarodowa; działania promocyjne. 

Dzięki temu systemowi, w sposób 
szczególny, zostają uhonorowane te sa-
morządy, których działania skupiają się 
na zrównoważonym rozwoju. To rodzaj 
uhonorowania "liderów wśród liderów".

 Budowa krytej pływalni, chodników, dróg powiatowych ...

42 C
o

to temperatura 
wypływającej

 solanki

12 3

solanki wypływa 
w ciągu godziny 

z odwiertu

g/dm20 3

mineralizacja
wody

- ciśnienie statyczne 
wody wynosi - 
ok. 60 atmosfer,
- solanka ma około 
42 st.C ale tempe-
ratura wzrośnie gdy 
wszystko się 
rozgrzeje.

WARTO WIEDZIEĆ... WARTO WIEDZIEĆ... odwiert w Porębie Wielkiej

Coraz bardziej realneCoraz bardziej realne

BASENY GEOTERMALNE   BASENY GEOTERMALNE   BASENY GEOTERMALNE   

Wyniki wstępnych badań napawają optymizmem!

SUPER POWIAT

już płynie spod ziemi.
GORĄCA I CZYSTA SOLANKA 

ponad



5 stycznia 2012 roku, miesiąc po 
odbiorze technicznym, odbyło się 
oficjalne otwarcie sali gimnasty-
cznej wraz z przewiązką w Zespole 
Szkół Ponadgimanzjalnych w Msza-
nie Dolnej. Wielofunkcyjna sala z 
miejscami dla publiczności oraz 
zapleczem socjalnym, której budo-
wa rozpoczęła się w marcu 2010 
roku, a kpsztowała 1 mln 700 tys. zł

alina Bubiłek, Dyrektor Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych w HMszanie Dolnej w trakcie swo-

jego przemówienia przypomniała histo-
rię budowy sali. Wielokrotnie podkreśla-
jąc ogromne znaczenie tej inwestycji, 
zarówno dla niej jako dyrektora, jak i dla 
młodzieży uczęszczającej do tej placó-
wki. Na ręce Jana Puchały Starosty 
Limanowskiego złożyła podziękowania 
Członkom Zarządu Powiatu Limanow-
skiego poprzedniej i obecnej kadencji, a 
także przedstawicielom Rady Powiatu 
Limanowskiego za pomoc i zaangażo-
wanie w realizacji tak potrzebnej mło-
dzieży tej szkoły inwestycji.
 -  Mszana Dolna jako pierwsza w 
powiecie będzie posiadała sale sportowe 
przy wszystkich szkołach ponadgimna-
zjalnych - rozpoczął Jan Puchała Staro-
sta Limanowski - Dzisiaj patrząc z 

 
ZS Ponadgimnazjalnych
w Mszanie Dolnej

 
ZS Ponadgimnazjalnych
w Mszanie Dolnej

 
ZS Ponadgimnazjalnych
w Mszanie Dolnej
- ma już swoją salę gimnastyczną!

perspektywy czasu, spoglądając na tą 
salę mogę powiedzieć że było warto! Bo 
prawdziwą wartość mają te działania, 
które wymagają zaangażowania, po-
święcenia, cierpliwości i wytrwałości 
a tego wszystkiego nie zabrakło Pani 
Halinie Bubiłek dyrektor tej placówki. To 
ona niejednokrotnie zmagała się z prze-
ciwnościami losu i szukała wraz z moimi 
pracownikami Wydziału Rozwoju Go-
spodarczego i Infrastruktury i wykonaw-
cami nowych rozwiązań - dlatego z tego 
miejsca jej dzisiaj dziękuję.

Starosta Jan Puchała podczas swo-
jego przemówienia, podziękował także 
Członkom Zarządu Powiatu Lima-
nowskiego obecnej i poprzedniej kade-
ncji, za wspólne podjęcie decyzji 
o realizacji tej ważnej dla społeczności 
szkolnej inwestycji, a także Radzie Po-
wiatu Limanowskiego za jej akceptację. 

Mszana Dolna zyskała kolejną 
piękną salę gimnastyczną, to wa-
żne wydarzenie zamyka pewien 
etap w historii inwestycji powiato-
wych w tym regionie, naszej 
zagórzańskiej ziemi. Wszystkie 
szkoły ponad-gimnazjalne mają już 
swoje sale gimnastyczne, żadna z 
placówek nie boryka się z pro-
blemem – gdzie mają odbywać się 
zajęcia wychowania fizycznego. 

Teraz możemy się już tylko 
skupić na dydaktyce i zachęcaniu 
młodzieży do czynnego uprawiania 
sportu, my zrobiliśmy swoje a teraz 
młodzi niech korzystają z tych 
nowoczesnych obiektów. W młodo-
ści nie mieliśmy takich możliwości, 
Wy młodzi  teraz je  macie! Buduje-
my obiekty sportowe, powstają sale 
gimnastyczne! 

Cieszę się także, z dokończone-
go remontu Domu Wczasów Dzie-
cięcych w Porębie Wielkiej. Obiekt 
wymagał ogromnych nakładów 
finansowych, udało się zdobyć 
fundusze i teraz oczy cieszy widok 
pięknie wyremontowanego domu 
wczasów dla dzieci. 

Zapewniam że pracujemy dla 
mieszkańców i dbamy o to aby nasz 
powiat zyskiwał nowe środki na 
inwestycje. 

Pozostaję otwarty na głosy mie-
szkańców i współpracę z lokalnymi 
samorządami, musimy pracować 
razem dla wspólnego dobra naszej 
ziemi i ludzi.

Franciszek Dziedzina
Wicestarosta Limanowski

InwestycjeInwestycje
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Hala Widowiskowo - Sportowa Hala Widowiskowo - Sportowa 

przy ZS nr 1 w Limanowejprzy ZS nr 1 w Limanowej

Inwestycja kosztowała prawie 
. , z czego 1 mln 100 tys. zł 

stanowi pozyskane przez Powiat 
Limanowski dofinansowanie ze środków 
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Realizacja tej inwestycji zakończyła 
się w grudniu 2011, natomiast 16 
stycznia 2012 r. Powiatowy Inspektor 
Nadzoru Budowlanego wydał decyzję o 
pozwoleniu na użytkowanie, która stała 
się ostateczna z dn. 31 stycznia 2012r.

Hala sportowa z funkcją widowi-
skowo – sportową przy Zespole Szkół Nr 
1 im. Józefa Piłsudskiego w Limanowej, 
to obiekt o powierzchni użytkowej ponad 
2 tys. m2 o wymiarach: 44 m długości, a 
34 m. szerokości. Widownia posiada 240 
miejsc siedzących, a także miejsce dla 
komentatorów, natomiast zaplecze so-
cjalno – sanitarne przygotowywane jest 
dla 4 zespołów po 15 sportowców. Ca-
łość dostosowana jest do potrzeb osób 
niepełnosprawnych.

W trakcie uroczystości zaproszeni 
goście na ręce gospodarza obiektu 
Eugeniusza Bogacza przekazywali 
gratulacje i życzenia z okazji oddania do 
użytku nowej hali sportowej, również  

5 mln 
600 tys zł

przy Zespole Szkół Nr 1 w Limanowej

 
Hali Sportowej
 
Hali Sportowej
 
Hali Sportowej

OtwarcieOtwarcieOtwarcie

Jak mówił Jan Paweł II - „Każdy rodzaj sportu niesie z sobą bogaty 
skarbiec wartości”, takim skarbcem rozwoju wartości może się stać także 
hala sportowa z funkcją widowiskowo – sportową przy Zespole Szkół Nr 1 
im. Józefa Piłsudskiego w Limanowej, której oficjalnego otwarcia 
dokonano - 6 lutego br. 

Jan Puchała Starosta Limanowski w 
asyście byłych i obecnych przedstawi-
cieli Zarządu Powiatu Limanowskiego 
przekazali życzenia, a także symboli-
czny upominek w postaci  piłek sporto-
wych. 

 Czas przeobrażeń geopolity-
cznych spowodował zmiany ustro-
jowe. Ich efektem są samorządy, 
powiaty miedzy innymi. Dzięki takim 
strukturom udaje się realizować 
i oddawać takie obiekty jak ten 
przy Zespole Szkół nr 1 w Limano-
wej. Młodzi ludzie powinni zdoby-
wać rzetelną wiedzę, ale także 
rozwijać swoje zdolności artysty-
czne i sportowe. Dla zapewnienia 
pełnego harmonijnego rozwoju po-
trzebne jest także zapewnienie im 
możliwości ćwiczenia nie tylko 
umysłu, ale i ciała. Wybudowanie 
hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 
1 w Limanowej jest zakończeniem 
pierwszego etapu tej inwestycji, 
czyli kompleksu sportowego, jaki tu 
powstanie w niedalekiej przyszłości. 
Jak wiadomo, podnoszenie spra-
wności fizycznej i przełamywanie 
swoich słabości i lęków w trakcie 
uprawiania sportu rozwija charakter, 
kształtowanie siły woli i samodys-
cypliny procentuje później w życiu 
codziennym.

Teraz młodzi ludzie mają gdzie 
rozwijać swoje umiejętności. Życzę 
młodzieży szkolnej aby wykorzy-
stała te możliwości, ten piękny 
obiekt. 

Mieczysław Uryga
Członek Zarządu Powiatu

„Realizowane przez nas inwestycje, są dostrzegane nie tylko na szczeblu powiatowym (...)” 
Jan Puchała, Starosta Limanowski

InwestycjeInwestycje
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Mimo znacznego ograniczania 
środków z budżetu państwa na-
szemu powiatowi udało się pozy-
skać kolejne środki na remonty dróg 
regionu. Tym razem znaczące  
inwestycje zostaną uruchomione w 
infrastrukturze drogowej powiatu 
limanowskiego. Główne działania 
remontowo budowlane dotyczą 
zakresu remontu popowodziowego, 
otrzymana promesa pozwoli na 
odbudowanie wielu dróg i mostów 
zniszczonych lub uszkodzonych po-
dczas tego kataklizmu. Są miejsca w 
regionie gdzie te zniszczenia doty-
chczas nie były naprawiane – teraz 
zabezpieczymy je i z finansów jakie 
otrzymaliśmy zaczniemy remont. 

Kolejny sukces to pozyskanie 
funduszy w ramach NPPDL tzw. 
„schetynówki”. Niebawem ruszy 
remont drogi ze Szczyrzyca do 
Dobrej, odcinki tej trasy wymagają 
natychmiastowej naprawy, projekt 
który zrealizujemy w ciągu najbli-
ższych miesięcy gwarantuje że 
mieszkańcy tego regionu będą mieć 
piękną drogę dojazdową i bezpie-
czny szlak komunikacyjny powiatu.

Jan Więcek
Członek Zarządu Powiatu

InwestycjeInwestycje

W ostatnich dniach w Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie wręczono 
promesy na usuwanie skutków powodzi. Wśród inwestycji dofinanso-
wanych z rezerwy budżetu państwa znalazły się także te z terenu naszego 
powiatu.

1 mln 300 tyś. zł na odbudowę dróg 
i mostów po powodziach pochodzących 
z rezerwy celowej budżetu państwa 
powędruje do kasy powiatu limanow-
skiego. Dofinansowanie na ręce Jana 
Puchały Starosty Limanowskiego wraz 
z Jerzym Millerem Wojewodą Małopol-
skim przekazał Stanisław Rakoczy 
wiceminister Spraw Wewnętrznych.

Podpisano umowę na realizację tzw. „schetynówki”, czyli zadania 
realizowanego w ramach z NPPDL pn. Poprawa warunków komu-
nikacyjnych i bezpieczeństwa – odcinkowy remont ciągu drogi powiatowej 
nr. 1622 K relacji Dąbie – Szczyrzyc – Skrzydlna – Dobra na terenie Powiatu 
Limanowskiego. 

 
Następna droga powiatowa
będzie wyremontowana

 
Następna droga powiatowa
będzie wyremontowana

 
Następna droga powiatowa
będzie wyremontowana
Dąbie – Szczyrzyc – Skrzydlna – Dobra

W tym roku planowana jest realizacja 
etapu zadania, który będzie się składało 
z czterech zasadniczych części obejmu-
jących:

 - wyprofilowanie łuku drogi, wymiana  
konstrukcji jezdni wraz z wykonaniem 
chodnika jednostronnego na odcinku 
244 mb w Szczyrzycu (wyprostowanie 
łuku drogi w rejonie Opactwa Cyste-
rsów),

- wykonanie chodnika w miejscu 
istniejącego pobocza  na odcinku 358 
mb wraz z remontem placu parkingo-
wego na wysokości Gimnazjum oraz z 
niekonwencjonalnym przejściem dla 
pieszych i sygnalizacją świetlną (zasila-
ną z baterii słonecznej) wraz  z pasami 

akustycznymi z masy grubowarstwowej 
na dojazdach do przejścia dla pieszych w 
Szczyrzycu (chodnik w rejonie Szkoły 
Podstawowej, Gimnazjum, Domu Opieki 
Społecznej, starej apteki )

 - wykonanie chodnika w miejscu 
istniejącego pobocza na odcinku 735 mb 
w Dobrej. (od zjazdu do stacji PKP w 
kierunku Porąbki),

 - odcinkowy remont drogi na odcinku 
1.934 mb w miejscowości Dobra. (od 
siedziby UG Dobra  w kierunku Porąbki). 
Zakres prac obejmujący ten remont w 
tym etapie obejmuje m.in. wykonanie  
całkowitej wymiany konstrukcji jezdni na 
odcinku 244 mb, wymianę a zarazem 
wzmocnienie konstrukcji jezdni metodą 
recyklingu wraz wykonaniem nowej 
nawierzchni bitumicznej na odcinku 1. 
914 mb w miejscowości Dobra, wzmo-
cnienie konstrukcji jezdni poprzez poło-
żenie nakładki bitumicznej na odcinku 20 
mb w miejscowości Dobra (obiekt 
mostowy).

Rozpoczęcie robót ma nastąpić na 
przełomie kwietnia/maja, a zakończenie 
we wrześniu

Środki przeznaczone są na remonty 
dróg: Wiśniowa - Wierzbanowa-Prze-
nosza-Skrzydlna w miejscowości Prze-
nosza, wykonanie zabezpieczenia pod-
mytego mostu w ciągu drogi powiatowej 
Zamieście - Słopnice - Zalesie w miejsco-
wości Słopnice, remont drogi powiatowej 
Podegrodzie - Mokra Wieś - Stronie - 
Jastrzębie w miejscowości Łukowica i 
remont zniszczonego korpusu drogo-
wego w ciągu drogi powiatowej Zamie-
ście - Słopnice - Zalesie w miejscowości 
Zalesie.

Pieniądze przekazane przez wicemi-
nistra i wojewodę otrzymało w sumie 157 
samorządów (143 gminy, 13 powiatów 
oraz samorząd województwa małopol-
skiego). Środki trafią do samorządów po 
wyłonieniu wykonawców inwestycji i po-
dpisaniu umów z wojewodą małopol-
skim. Dofinansowanie musi zostać 
przeznaczone na odbudowę obiektów, 
które wcześniej uwzględniono w proto-
kołach komisji wojewody ds. weryfiko-
wania szacunków strat w infrastrukturze 
komunalnej.

 
Promesy dla powiatu przyznane
 
Promesy dla powiatu przyznane
 
Promesy dla powiatu przyznane

1 mln 300 tyś. zł na odbudowę dróg i mostów po powodziach.

Rozpoczęcie robót ma nastąpić na przełomie kwietnia/maja.

  6  6
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Inwestycje powiatoweInwestycje powiatowe

Odbiór zmodernizowanego systemu ciepłowniczego w Domu Wczasów Dziecięcych w Porębie Wielkiej. 

System ciepłowniczySystem ciepłowniczySystem ciepłowniczy
Zmodernizowano kolejny 

Wymiana wewnętrznej instalacji 
c. o. wraz z zakupem nowych grzej-
ników oraz montażem kolektorów 
słonecznych, to ostatnia zrealizo-
wana inwestycja tego typu, na którą 
Powiat Limanowski uzyskał dofi-
nansowanie z Małopolskiego Regio-
nalnego Programu Operacyjnego.

rzy wyżej wymienionych pra-
cach trzeba także wspomnieć Pprzebudowę i zmianę pokrycia 

dachu wraz z likwidacją „jaskółek” na 
budynku głównym.

Koszty inwestycji kształtują się na-
stępująco:
- montaż kolektorów słonecznych 
   – 170 tys. 269 zł,

- wymiana instalacji c. o. 

  – 111 tys. 189 zł, 

- przebudowa i zmiana pokrycia  
  dachu 

   – 251 tys. 397 zł.

- To już ostatnia inwestycja związana z 
finansowanym z MRPO projektem 
modernizacji systemów ciepłowni-
czych w budynkach użyteczności pu-
blicznej Powiatu Limanowskiego. Cie-
szę się, że zostały zrealizowane już 
wszystkie zapowiadane inwestycje 
tego typu – mówi 

, Wicestarosta Limanowski. – 
Trzeba przy tej okazji pochwalić 

Franciszek Dzie-
dzina

i podziękować za współpracę pani 
Dyrektor Adeli Duda, której zaangażo-
wanie w prowadzoną placówkę widać 
na każdym kroku. Zarząd Powiatu 
Limanowskiego ma świadomość faktu, 
że wiele jeszcze jest do zrobienia 
w kwestii odnawiania budynku. Lecz 
warto przyznać, że bardzo ważne 
prace, które przyniosą wymierne efe-
kty w postaci oszczędności na ogrze-
waniu zostały zakończone – dodał 
wicestarosta.

ORLIK w LimanowejORLIK w LimanowejORLIK w Limanowej
Otwarto pierwszy

Przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Limanowej 
powstał kompleks sportowo – rekreacyjny, wybudowany w ramach 
rządowo-samorządowego programu „Moje Boisko – Orlik 2012”. 22 marca 
dokonano uroczystego otwarcia obiektu.

 - Jest mi niezmiernie miło, że oddaliśmy kolejną inwestycję zrealiziowaną 
wspólnie z władzami Miasta Limanowa – mówił , Starosta 
Limanowski - Chciałbym podziękować zarówno władzom 
województwa, za dofinansowanie tego projektu, (...). Chcę podziękować także 
władzom miasta, za to że udało nam się razem wybudować ten piękny obiekt, przy 
ZSTiO, którego organem prowadzącym jest Powiat Limanowski. Ale myślę, że 
największe słowa uznania należą się Zarządowi i Radzie Powiatu Limanowskiego. 
Oddana do użytku dzisiaj inwestycja, świadczy o Waszej, pracy ponad podziałami 
politycznymi (...).

Koszt inwestycji zamknął się kwotą 1 163 048 zł. Zgodnie z zasadami programu, 
przedsięwzięcie zostało dofinansowane z budżetu państwa (333 tys. zł) i budżetu 
województwa małopolskiego (333 tys. zł). Pozostałą kwotę przekazały: Powiat 
Limanowski (230,7 tys. zł) i Miasto Limanowa (266,3 tys. zł).

Jan Puchała
ministerstwu sportu, 
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XII Sesja Rady Powiatu 

„Szpital Powiatowy 
w Limanowej pozostanie 
w dotychczasowej formie 
organizacyjno – prawnej 
i nie ma mowy o żadnej 
jego prywatyzacji.”

Ostatnia Sesja Rady Powiatu Limanowskiego, która odbyła się 15 
lutego była poświęcona przede wszystkim ostatnim wydarzeniom w 
Szpitalu Powiatowym w Limanowej. Z tego powodu, na obrady został 
zaproszony Marek Surowiak, pełniący obowiązki dyrektora szpitala oraz 
przedstawiciele firmy konsultingowej AMG Finanse, która w ostatnim 
kwartale przeprowadziła audyt w limanowskim szpitalu.

o obszernym sprawozdaniu Sta-
rosty Limanowskiego z pracy PZarządu Powiatu Limanowskiego 

w okresie międzysesyjnym, głos zabrał 
Eugeniusz Bogacz, Dyrektor Zespołu 
Szkół nr 1 w Limanowej. Chciał w ten 
sposób podziękować za zrealizowanie 
tak ważnej dla społeczności całego 
powiatu inwestycji, jaką była budowa hali 
sportowej przy Zespole Szkół Nr 1.

Następnie Jan Puchała, Starosta 
limanowski przybliżył radnym sytuację w 
Szpitalu Powiatowym w Limanowej. 

Obecny na sesji Marek Surowiak, p. o. 
dyrektora szpitala podzielił się ze zgro-
madzonymi na sali swoimi przemyśle-
niami i uwagami dotyczącymi sytuacji, 
jaką zastał w limanowskiej placówce 
leczniczej. Przybliżył również radnym 
powiatowym plany swojej pracy w najbli-
ższej przyszłości. Po nim przy mównicy 
stanął Maciej Zabelski, Wiceprezes 
Zarządu spółki AMG Finanse z Łodzi, 
który przedstawił analizę obecnej sytua-
cji organizacyjno – finansowej Szpitala 
Powiatowego w Limanowej. 

Tomasz Krupiński
Przewodniczący Rady

Powiatu Limanowskiego

IV Kadencji (lata 2010-2014)

RADNI POWIATU LIMANOWSKIEGO

Najważniejszym punktem tej części 
sesji było przyjęcie stanowiska w spra-
wie aktualnej sytuacji Szpitala Powia-
towego w Limanowej. Rada Powiatu 
Limanowskiego zdecydowanie stoi na 
stanowisku, że Szpital Powiatowy w 
Limanowej pozostanie w dotychcza-
sowej formie organizacyjno – prawnej i 
nie ma mowy o żadnej jego prywatyzacji. 
Rada Powiatu Limanowskiego oświa-
dczyła również, że w pełni aprobuje 
działania Zarządu Powiatu Limanow-
skiego i wyraża wewnętrzne przekona-
nie, co do słuszności podjętych decyzji. 
Jej zdaniem Zarząd Powiatu, swoim 
starannym i konsekwentnym działaniem 
doprowadził do niezbędnej i pożądanej 
zmiany na stanowisku Dyrektora 
Szpitala Powiatowego w Limanowej. 
Radni wyrazili także zdziwienie, a nawet 
oburzenie zachowaniem Rady Miasta 
Limanowa, która podczas ostatniej sesji 
podjęła uchwałę, na mocy której została 
skierowana petycja do Wojewody Mało-
polskiego w sprawach „bezprawnych 
działań Zarządu Powiatu Limanowskie-
go”.

Rada podjęła m. in. uchwały w spra-
wie zatwierdzenia planów pracy Rady 
Powiatu Limanowskiego, Komisji Rady 
Powiatu Limanowskiego oraz kontroli 
Komisji Rewizyjnej w roku bieżącym. 



 DPS w Szczyrzycu
W dn. 1 lutego 2012 r. został otwarty Dom Pomocy Społecznej 
w Szczyrzycu. Dom jest miejscem zamieszkania osób przewlekle 
psychicznie chorych, wymagających całodobowej opieki 
i pielęgnacji, posiada 46 miejsc. Tomasz Krupiński

Przewodniczący Rady
Powiatu Limanowskiego

Nowa funkcja starego szpitala.

DOM POMOCY SPOŁECZNEJDOM POMOCY SPOŁECZNEJ

lacówka usytuowana jest w 
zacisznym miejscu wśród zie-Pleni, z dala od miejskiego gwa-

ru. Budynek pozbawiony jest barier 
architektonicznych, równocześnie 
spełnia obowiązujące standardy. 

W ramach projektu wykonana zosta-
ła nadbudowa i przebudowa oraz zmiana 
sposobu użytkowania istniejącego budy-
nku szpitala na dom pomocy społecznej. 
W ramach projektu również zakupiono 
sprzęt medyczny i rehabilitacyjny oraz 
wyposażono pokoje.

Pensjonariusze zamieszkują 2 - i 3 -
osobowe pokoje. Prowadzona jest dla 
nich rehabilitacja oraz terapia zajęciowa, 
które pracownicy dostosowują do indy-
widualnych potrzeb oraz zainteresowań 
mieszkańców. Wraz z opiekunami wy-
chodzą na spacery po okolicy. Mają 
także możliwość uczestniczenia we 
Mszy Św. w domowej kaplicy. 

Na koniec miesiąca marca przewi-
dujemy stan ewidencyjny mieszkańców- 
ok 25-26 osób. 

W lutym br. DPS w Szczyrzycu 
rozpoczął swoje funkcjonowanie. 
Inwestycja którą wspieram od 
samego początku, finalizuje się, a 
pierwsi mieszkańcy Domu Pomocy 
Społecznej już w nim przebywają. 
Od lutego b.r. w obiekcie mieszka 
21 osób a kolejne czekają na 
przyjęcie. DPS posiada znakomite 
zaplecze mieszkalne i sanitarne, 
nowoczesna kuchnia jest w stanie 
obsługiwać nawet 100 osób!

Chyba nikomu nie muszę uświa-
damiać jak bardzo taki obiekt był 
potrzebny i oczekiwany przez 
wszystkich. Dom Pomocy Społecz-
nej jest miejscem fachowej pomocy 
dla osób przewlekle chorych, które 
wymagają ciągłej opieki jakiej w 
warunkach domowych nie jesteśmy 
w stanie czasem zapewnić, pomi-
mo szczerych chęci. To tutaj pracuje 
wykwalifikowany personel który wie 
jak pomagać i wie jak sprawić aby 
człowiek żył godnie, pomimo choro-
by czy upośledzenia.

Dziękuję Zarządowi Powiatu 
na czele z Janem Puchałą, Staro-
stą Limanowskim a także całej 
Radzie Powiatu, za decyzję w 
sprawie realizacji tej inwestycji. 
Mnie jako lekarzowi znany jest wi-
dok cierpienia ale i widok uśmiech-
niętego pacjenta, który docenia 
wysiłki personelu i wraca do zdro-
wia. Ten uśmiech wielu pensjona-
riuszy DPS w Szczyrzycu będzie 
dla mnie największą nagrodą za 
wszelką naszą wspólną pracę, 
służbę dla drugiego człowieka.

99
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Komisja Budżetowa

Komisja ds. Pomocy Społecznej 

Komisja budżetowa zajmuje się szeroko 
pojętymi finansami jakimi dysponuje Rada 
Powiatu. Na obradach komisji podejmowane są 
kluczowe decyzje dotyczące finansowania 
danych przedsięwzięć i inwestycji.

Podczas ostatniej komisji ustalono nową 
wersję, która zastępuje dotychczasową uchwa-
łę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Powiatu Limanowskiego.  W jej skład wchodzą 
m.in.. 
- wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów 
z grup o udostępnionym dostępie do edukacji 
oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edu-
kacyjnych,
- modernizacja systemów ciepłowniczych 
w budynkach użyteczności publicznej Powiatu 
Limanowskiego 
- budowa narciarskich tras biegowych z funkcją 
rekreacji letniej w rejonie Góry Mogielica,

- modernizacja systemów ciepłowniczych w 
budynkach użyteczności publicznej Powiatu 
Limanowskiego, 
- przebudowa budynku starego szpitala na Dom 
Pomocy Społecznej w Szczyrzycu, 
- opracowanie monografii Powiatu Limanow-
skiego 
- prowadzenie Domów  Pomocy Społecznej 
w Kasinie Wielkiej oraz Rabie Niżnej 
- Budowa hali z funkcją widowiskowo – sportową 
połączonej ze szkołą i internatem przy Zespole 
Szkół Nr.1 im. Józefa Piłsudskiego w Limanowej, 
- Poprawa warunków komunikacyjnych i bezpie-
czeństwa w ciągu drogi powiatowej nr 1622K 
relacji Dąbie – Szczyrzyc – Skrzydlna – Dobra 

- Remont ciągu dróg gminnych lokalnych 
Watory – Flisary i Szyrszenie – Pulkówka 
w miejscowości Dobra i Jurków  

Do zadań komisji należy przygotowywanie 
i opiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu, 
występowanie z inicjatywą uchwałodawczą, 
sprawowanie kontroli nad wykonywaniem 
uchwał Rady Powiatu, opiniowanie i rozpa-
trywanie spraw przekazanych komisji przez 
Radę Powiatu, Zarząd Powiatu lub inne 
komisje, przyjmowanie i analizowanie skarg 
i wniosków mieszkańców Powiatu dotyczących 
działalności Rady Powiatu i Zarządu Powiatu.

Komisja zajmuje się m.in. wspieraniem 
produkcji rolnej na terenie Powiatu oraz 
tworzeniem warunków do unowocześniania 
miejscowego rolnictwa. Jej zadaniem jest także 
udział w pracach Rady Powiatu zmierzających 
do dostosowania wymogów lokalnego rolnictwa 
do warunków panujących w Unii Europejskiej. 
Komisja zajmuje się także bezpieczeństwem 
sanitarno-weterynaryjnym. Ponadto do zadań 

komisji należą sprawy związane z ochroną 
środowiska naturalnego na terenie powiatu 
Limanowskiego. 

Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady 
Powiatu Limanowskiego  wyniku dyskusji,  
zgłosiła m.in. następujący wniosek do Zarządu 
Powiatu Limanowskiego:

„Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska 
Rady Powiatu Limanowskiego wnioskuje do 
Zarządu Powiatu Limanowskiego o wystąpienie 
do Starosty Nowosądeckiego z zapytaniem czy 
istnieje jeszcze możliwość przystąpienia do 
programu szwajcarskiego dotyczącego rolnictwa 
i sadownictwa. Wniosek jest oparty o fakt, że 
Powiat Nowosądecki jest uczestnikiem tego 
programu”.

W dniu 7 lutego 2012 r. podczas posiedzenia  

w

Zgodnie z art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 
sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej 
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełno-
sprawnych „Rada Powiatu w formie uchwały 
określa zadania (PFRON), na które przeznacza 
środki finansowe”. Uchwałą Nr IV/50/11 Rady 
Powiatu Limanowskiego z dnia 30 marca 2011r. 
określone zostały rodzaje zadań z zakresu 
rehabilitacji zawodowej i społecznej osób nie-
pełnosprawnych, na które przeznaczone zosta-
ły środki finansowe przyznane Powiatowi Lima-
nowskiemu przez PFRON.

Najwięcej środków przeznaczono na zabe-
zpieczenie najpilniejszych potrzeb osób 
niepełnosprawnych naszego Powiatu czyli na 
dofinansowanie zakupu przedmiotów ortope-
dycznych, środków pomocniczych, sprzętu 
rehabilitacyjnego oraz likwidację barier 
technicznych. Dofinansowaniem objęto zakup: 
wózków inwalidzkich, kul, pieluchomajtek, 

protez, balkoników, cewników, łóżek i materacy 
rehabilitacyjnych itp. Zrealizowano również 12 
wniosków na dofinansowanie do likwidacji barier 
architektonicznych.

Na terenie Powiatu Limanowskiego funkcjo-
nuje jeden Warsztat Terapii Zajęciowej przy 
Stowarzyszeniu REMEDIUM w Tymbarku. 
Warsztat stwarza osobom niepełnosprawnym 
niezdolnym do podjęcia pracy możliwość 
rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakrese 
pozyskania lub przywracania umiejętności nie-
zbędnych do podjęcia zatrudnienia. Działalność 
WTZ finansowana jest z: Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnospra-
wnych oraz dotacji Powiatu Limanowskiego.

Uczestnikiem WTZ może zostać osoba, która 
posiada znaczny lub umiarkowany stopień 
niepełnosprawności ze wskazaniem do uczestni-
ctwa w terapii zajęciowej. Obecnie w terapii 
uczestniczy 60 osób niepełnosprawnych 
z terenu Powiatu Limanowskiego.

Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

Marcin Matras
Przewodniczący 
Komisji Budżetowej

W dniu 13 lutego 2012 
r. Komisja zaopinio-
wała: - plan pracy 
Komisji na 2012 rok.
- projekt uchwały 
w sprawie zmian w 
Wieloletniej Prognozie  
Finansowej Powiatu  
Limanowskiego. 
 - projekt uchwały 
w sprawie zmian 
w budżecie w 2012 r.

W dniu 7 lutego 2012 r. 
Komisja zaopiniowała 
plan pracy Komisji na 
2012 rok. W sprawach 
bieżących i wolnych 
wnioskach została 
poruszona sprawa 
możliwości pozyskiwania 
środków finansowych na 
wsparcie obszarów 
wiejskich i rolnictwa w 
naszym regionie.

W dniu 6 lutego 2012 r. 
Komisja zaopiniowała:
- plan pracy Komisji na 
2012 rok. Komisja 
zapoznała się także z 
informacją z realizacji 
zadań z zakresu rehabili-
tacji społecznej na rzecz 
osób niepełnosprawnych 
w 2011 r. oraz informacją 
na temat działalności 
WTZ.

Agata Zięba
Przewodnicząca Komisji 
Rolnictwa i Ochrony 
Środowiska

Stanisław Tokarczyk
Przewodniczący Komisji 
ds.Pomocy Społecznej 



Komisja Edukacji

Minister Edukacji Narodowej zwrócił się do 
organów prowadzących szkoły ponadgimna-
zjalne o podjęcie uchwał w sprawie likwidacji 
liceów profilowanych, a także innych typów 
szkół, które zaprzestaną rekrutacji uczniów od 
nowego roku szkolnego. Ma to na celu wprowa-
dzenie w życie z dniem 1 września 2012 r. 
nowego  ustroju szkół ponadgimnazjalnych, co 
wynika z ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. 
o zmianie ustawy o systemie oświaty. 

Jednocześnie, mając na uwadze fakt, że 
w naszych zespołach powołano w 2002 roku 
szkoły, które nigdy nie dokonały naboru 
uczniów lub od pewnego czasu nie rekrutują już 
uczniów, zachodzi potrzeba uporządkowania 
naszej sieci szkolnej poprzez likwidacje tych 
szkół. Na dzień dzisiejszy w likwidowanych 
szkołach nauki nie pobierają żadni uczniowie. 

Małopolski Kurator Oświaty pozytywnie zaopi-
niował likwidację szkół wymienionych w przedło-
żonej uchwale Rady Powiatu.

W tym roku kończą się także okresy powie-
rzenia stanowisk dyrektorskich w siedmiu jedno-
stkach oświatowych. Kandydaci zostaną wyło-
nieni w trybie konkursu. Zaplanowane konkursy 
dotyczą wyboru w:

- I Liceum Ogólnokształcącym w Limanowej
- Zespole Szkół Nr 1 w Limanowej
- Zespole Szkół Technicznych i Informaty-
  cznych w Limanowej
- Zespole Szkół w Tymbarku
- Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych 
  w Mszanie Dolnej
- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 

       w Mszanie Dolnej
- Specjalnym Ośrodku Szkolno 
  Wychowawczym w Dobrej. 

W swoich pracach komisja zapoznała się 
także z informacją o stanie realizacji Powia-
towego Programu Promocji Zatrudnienia oraz 
Aktywizacji lokalnego Rynku Pracy na lata 2010 
- 2016 w 2011r.

Celem strategicznym programu jest ogra-
niczenie bezrobocia na terenie powiatu limano-
wskiego oraz łagodzenie jego negatywnych 
skutków poprzez poprzez podejmowanie akty-
wnych działań na rzecz aktywizacji lokalnego 
rynku pracy, promocji zatrudnienia, rozwoju 
kapitału ludzkiego oraz wspieranie przedsię-
biorczości. w 2011 roku główny cel programu 
był realizowany poprzez:

- stymulowanie powstania mikroprzedsię-
biorstw (pomoc przy tworzeniu Indywidualnego 
Planu Działania, porada jak założyć i prowadzić 
własną firmę, szkolenia „ABC przedsiębior-
czości oraz pomoc finansowa na podjęcie 
działalności gospodarczej

- wspieranie tworzenia nowych miejsc pracy 
(spotkania z mikroprzedsiębiorcami, którzy 
w poprzednich latach otrzymali wsparcie finanso-
we na rozpoczęcie działalności, refundacja 
kosztów wyposażenia lub doposażenia stano-
wisk pracy oraz refundacja części kosztów 
ponoszonych w związku z zatrudnieniem.

- aktywizacja zawodowa osób, w tym osób 
bezrobotnych znajdujących się w szczególnej 
sytuacji na rynku pracy ( w tym celu PUP 
w Limanowej od 2004 r. realizuje projekty współfi-
nansowane ze środków EFS)

- poprawa zdolności do zatrudnienia - 
dostosowanie kwalifikacji bezrobotnych (82 
kursy w tym 12 szkoleń grupowych m.in.operator 
koparko-ładowarki, księgowość komputerowa, 
sprzedawca z obsługą kas fiskalnych).

- rozwój dialogu społecznego i partnerstwa 
na rzecz lokalnego rynku pracy oraz dosko-
nalenie instytucjonalnej obsługi rynku pracy.

Działania wspierające rozwój przedsiębior-
czości na terenie Powiatu Limanowskiego:

- działalność Punktu Wspierania Przedsię-
biorczości i Obsługi Inwestora, który funkcjo-
nuje w ramach Wydziału Rozwoju Gospodar-
czego i Infrastruktury Starostwa Powiatowego 
w Limanowej (celem działania punktu jest 
m.in.udostępnianie małym i średnim przedsię-
biorcom oraz osobom zamierzającym rozpo-
cząć działaność gospodarczą, informacji 
o dostępnych środkach na dofinansowanie 
rozwoju przedsiębiorstw z funduszy unijnych, 
udzielanie informacji o ofercie funduszy 
pożyczkowych oraz funduszy poręczeń kredy-
towych, współpraca z instytucjami otoczenia 
biznesu, współpraca z gminami powiatu 
w zakresie wspierania przedsiębiorczości. 

- działania w ramach promocji przedsiębior-
czości (akcje promocyjne) Gala Przedsiębio-

rczości a także Konkurs pomysł na biznes 
w Powiecie Limanowskim,

- aplikowanie o środki unijne w ramach Prio-
rytetu VI POKL Rynek pracy otwarty dla wszy-
stkich, Działanie 6.2 Poprawa dostępu do 
zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawo-
dowej w regionie. Celem tego działania jest 
promocja oraz wspieranie inicjatyw i rozwiązań 
zmierzających nowych miejsc pracy oraz 
służących rozwojowi przedsiębiorczości i samo-
zatrudnienia,

- współdziałanie z organizacjami przedsię-
biorców oraz instytucjami otoczenia biznesu,

- Strefa Aktywności Gospodarczej SSE, po-
moc publiczna z tytułu inwestycji na terenie strefy 
ma formę zwolnień w podatku dochodowym,

- Udział w Projekcie Partnerstwo Lokalne na 
rzecz rozwoju gospodarczego powiatu limanow-
skiego.

Komisja ds. Problemów Bezrobocia.

Maria Lupa
Przewodnicząca 
Komisji Edukacji

W dniu 6 lutego 2012 r. 
Komisja zaopiniowała:
- plan pracy Komisji na 
2012 rok , sprawozda-
nie z wysokości śre-
dnich wynagrodzeń 
nauczycieli za rok 
2011., projekt uchwały 
w sprawie zamiaru 
likwidacji szkół, które 
zaprzestaną rekrutacji 
uczniów

W dniu 8 lutego 2012 r. 
Komisja zaopiniowała:
m.in... plan pracy Ko-
misji na 2012 rok. Zapo-
znała się także z infor-
macją na temat wyko-
rzystania środków w 
roku 2011 z PFRON na 
rehabilitację zawodową 
osób bezrobotnych 
niepełnosprawnych oraz 
osób niepełno-
sprawnych poszuku-
jących pracy

W dniu w dniu 13 lutego 
2012 r. Komisja 
zaopiniowała m.in.:
- plan pracy Komisji na 
2012 rok.
- zapoznała się także 
z informacją dot. 
podejmowanych działań 
wspierających rozwój 
przedsiębiorczości na 
terenie  Powiatu 
Limanowskiego.

Mieczysław Kuziel
Przewodniczący Komisji 

ds. Problemów Bezrobocia

Ewa Filipiak
Przewodnicząca Komisji 

Rozwoju i Inicjatyw 
Gospodarczych

Komisja Rozwoju i Inicjatyw Gospodarczych

1111
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Zaledwie parę miesięcy upłynęło od 
rozpoczęcia pracy Sejmu VII kadencji, 
a odczuwamy wszyscy, że z każdym kolej-
nym tygodniem rośnie temperatura debaty 
publicznej. Po pierwsze koalicja trwa 
kolejną kadencję. Wszyscy oczekiwali, że 
w przygotowaniu  budżetu na 2012r. znaj-
dą się propozycje  na miarę rządu, który ma 
przywilej kontynuacji. 

Rozmowa z Posłem na Sejm RP 
- Wiesławem Janczykiem

Jakie ważne tematy pojawiły 
się w debacie Sejmowej ? 

Po gruntownej analizie ustawy  budże-
towej okazało się, że pomysły rządu są 
szczególnie dotkliwe dla podatników. Wo-
bec rosnących rocznych kosztów obsługi 
zadłużenia finansów publicznych do 
43 mld, przyjęto prostą uprawianą od 
dawna logikę dokręcania śruby podatkowej 
podnosząc akcyzę na paliwa, tytoń, 
wprowadzając składkę zdrowotną dla 
rolników posiadających większe gospo-
darstwa, zmniejszono dopłaty do leków 
refundowanych,, podniesiono koszty pracy  
w postaci wzrostu o 2pp. składki rentowej 
zatrudnionych na umowach o pracę. Za-
mrożono płace w budżetówce … i tak 
domknięto dochody budżetowe, ale droży-
zna staje się jeszcze bardziej odczuwalna 
przez ludzi.

Propozycje na poprawę stanu finansów 
publicznych zawierają jedynie pomysły 
mechanicznego podnoszenia danin 
publicznoprawnych wobec wybranych 
grup zawodowych, odbierania przywilejów 
branżowych, społecznych.  Przykładem 
teraz staje się wielka polemika z Kościołem 
o fundusz z którego opłacane są składki 
ubezpieczeniowe żyjących w zakonach 

Czy takie oczekiwania znalazły 
potwierdzenie?

Rząd koalicyjny, który utrzymał się po 
wyborach powinien zaskakiwać 
innowacyjnym podejściem do 
rozwiązań problemów społecznych, 
gospodarczych i finansowych czyż nie? 

Jakie stanowisko prezentuje Pan 
w tej sprawie? 

Kategorycznie się sprzeciwiam wraz 
z moim Klubem Parlamentarnym PiS. Przy-
pomnę, że na przykład dla kobiet, które 
w wielu zawodach jeszcze na początku 
tamtej kadencji Sejmu mogły przechodzić 
na emerytury pomostowe w wieku lat 55 to 
propozycja PO oznacza docelowe wydłu-
żenie okresu pracy o 12 lat! To martwi 
szczególnie z jednego powodu, że przywo-
ływane przykłady innych krajów, gdzie wiek 
emerytalny jest wyższy: Niemcy, Francja, 
Anglia, są o tyle niestosowne, że w tych 
społeczeństwach istnieje stałe wysokie 
zabezpieczenie socjalne dla osób, które 
nie mogą pracować z uwagi na stan 
zdrowia, lub zwyczajnie nie chcą, albo 
sytuacja na rynku pracy na to nie pozwala 
np. w Niemczech jest to 1 tys. Euro 
miesięcznie! Stąd tam jedynie 12% kobiet 
w wieku powyżej 60r. życia podejmuje 
pracę. W Polsce gdzie świadczenia dla 
bezrobotnych są prawie żadne, a te które 
są, jedynie krótkookresowe, kilkumiesię-
czne - umowa społeczna, że oto będziemy 
pracować dłużej to czysta kpina. Stano-
wczo protestujemy i żądamy referendum 
narodowego w tej sprawie.

Opinię społeczną a szczególnie ludzi 
młodych zbulwersowała sprawa umów 
międzynarodowych ograniczających 
swobodę przesyłu danych w Internecie. 

Co ważnego dzieje się w sprawach 
lokalnych? 

W ważnym sensie uwieńczono nasze 
starania w sprawie kolei. Komisja 
Europejska 19.10.2011r. przyjęła projekt 
ustawy dla PE, który wytycza nowy szlak  
z Krakowa przez Piekiełko do Nowego 
Sącza. Znacznie wzrosła szansa na 
realizację tego połączenia. Przy ustawie 
budżetowej zgłosiłem poprawki dotyczące 
inwestycji na drodze krajowej 28 biegnącej 
przez Mszanę Dolną i Limanową, żeby 
pokazać pilną potrzebę modernizacji tego 
odcinka. Temat prozaiczny, ale jakże 
żywotny dzisiaj to sprawa przypisania 
naszego powiatu do instalacji składowania 
i utylizacji odpadów. Ważą się losy ile 
wszyscy mieszkańcy gmin i miast 
limanowszczyzny zapłacą za odbiór śmieci. 
Podejmuję interwencje, abyśmy mieli 
wybór na zasadach przetargu nieograni-
czonego w tym względzie, a nie jak teraz 
zaplanowano w województwie, że mamy 
korzystać z instalacji prawie dwa razy 
droższej. Zabiegam, aby Powiat Limanow-
ski został objęty programem pilotażowym 
rządu w zakresie wsparcia dla rynku pracy. 
Inne tematy przedstawiam w informacji na 
www.janczyk.pl

Pomysły rządu są szczególnie dotkliwe dla podatników...

ACTA to przykład na beztroskę władz 
w podpisywaniu wszystkiego co przynosi 
skutki odłożone w czasie, bez względu na 

i misjonarzy. W przestrzeni informacyjnej 
dążenie do monokultury poprzez próbę 
wyeliminowania TV TRWAM z rynku 
medialnego. Expose wygłoszone w Sejmie 
drugi raz z rzędu przez tego samego Pre-
miera zawierało jeszcze jedną sensację 
podniesienie do 67 roku życia wieku 
emerytalnego i docelowe zrównanie wieku 
przechodzenia na emeryturę kobiet 
i mężczyzn. 

to jak one mogą być uciążliwe w realizacji 
dla obywateli. Tu spontaniczny protest 
internautów, którzy w całym kraju wyszli na 
ulicę przynajmniej zahamował proces 
ratyfikacji umowy. ACTA utrudni dostęp do 
wszystkich zamienników np. w dziedzinie 
medycyny, motoryzacji, ale też wyłączy 
zwykłą tajemnicę korespondencji w inter-
necie, wprowadzi kary za posłużenie się 
w przestrzeni medialnej znakiem grafi-
cznym, zdjęciem, utworem itp. bez jasno 
określonych praw autorskich będzie rodzić 
poważne skutki indywidualnej odpowie-
dzialności - cywilnej i karnej. 

Dziękuję serdecznie za rozmowę.
Rozmawiała Agnieszka Setlak-Mąka

Niech Zmartwychwstały Chrystus
napełni nas wiarą, nadzieją i miłością,

tak, aby  nikomu nie zabrakło wzajemnej życzliwości.

A.D. 2012 www.janczyk.pl

Radosnych Świąt Wielkanocnych

życzy

Poseł na Sejm RP

Wiesław JanczykWiesław Janczyk

Spotkanie z Regionalnym Stowarzyszeniem Przedsiębiorców w Limanowej.
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W 2012 roku Powiatowy Urząd 
Pracy w Limanowej otrzymał 9 647 
903,95 zł. na realizację programów na 
rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia 
skutków bezrobocia i aktywizacji zawo-
dowej, w tym 3 385 887 zł na realizację 
projektu „Droga do sukcesu”, współfina-
nsowanego ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Kapitał Ludzki - 
informuje Marek Młynarczyk Dyrektor 
Urzędu Pracy. 

W związku ze znacznym ograni-
czeniem środków w porównaniu do lat 
2009 - 2010 Powiatowy Urząd Pracy 
w Limanowej w 2012 roku zwiększa na-
cisk na realizację usług rynku pracy nie 
angażujących nakładów finansowych: 
t.j. poradnictwo zawodowe, pośredni-
ctwo pracy i pomoc w aktywnym poszu-
kiwaniu pracy.

Jest to kwota o 3,3% większa w 
porównaniu do poprzedniego roku.  
Powyższa kwota w 2012 roku zostanie 
przeznaczona na realizację następują-
cych programów:
· na prace interwencyjne dla 200 osób 
– 1 574,4 tys. zł
· na organizację staży dla 350 osób 
– 2 521,9 tys. zł
· na jednorazowe środki w wysokości 
15 tys. zł na podjecie działalności 
gospodarczej dla 161 osób 
– 2 434, tys. zł
· na refundację kosztów wyposażenia 
lub doposażenia 85 stanowisk pracy 
– 1 277,5 tys. zł
· na szkolenia zawodowe dla 480 osób 
– 858, 2 tys. zł
· na realizację programów specjalnych 
– 825,8 tys. zł

POWIATOWY URZĄD PRACY
w Limanowej

Promocja zatrudnieniaPromocja zatrudnieniaPromocja zatrudnienia

Realizacja programów na rzecz łagodzenia skutków bezrobocia.

Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej realizuje projekt systemowy „ Droga 
do sukcesu” w ramach Poddziałania 6.1.3 Poprawa zdolności  do zatrudnienia 
oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działania projektu są współfinanso-
wane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego. Budżet projektu na rok 2012 wynosi 3 385 887 zł, w tym 2 878 
003,95 zł to kwota dofinansowania z EFS.

Środki finansowe zostaną przezna-
czone na realizację celu głównego  pro-
jektu, którym  jest aktywizacja zawodo-
wa bezrobotnych kobiet i mężczyzn 
z terenu Powiatu Limanowskiego zareje-
strowanych w Powiatowym Urzędzie  
Pracy w Limanowej.

Jak już wspomniano projekt jest adre-
sowany do bezrobotnych zarejestrowa-
nych w PUP w Limanowej, a przede 
wszystkim do osób znajdujących się 
w szczególnie trudnej sytuacji na rynku 
pracy, wymienionych w  Art. 49 Ustawy 
z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 
Ponadto priorytetowo będą traktowane 
następujące grupy bezrobotnych: 
· osoby należące do grupy wiekowej 
50-64 lata; 
· osoby należące do grupy wiekowej 
15 - 24 lata; 
· osoby długotrwale bezrobotne; 
· osoby niepełnosprawne; kobiety; 
bezrobotni zamieszkali na terenach 
wiejskich. 

Kierując się zasadą równości szans 
projektodawca będzie się starał, aby 
kobiety stanowiły 55% uczestników 
projektu tj. taki sam procent jaki 
w ogólnej liczbie bezrobotnych stanowią 
kobiety. Planuje się zrekrutowanie  
ogółem 455 osób. Rekrutacja uczestni-
ków będzie prowadzona w sposób ciągły 
przez cały okres realizacji projektu tj. do 
dnia 31.12.2012 r. W przypadku wyczer-
pania środków finansowych projektu 
okres rekrutacji zostanie skrócony. 

Osoby zakwalifikowane do projektu 

Osoby zainteresowane uczestnictwem 
w projekcie zapraszamy do siedziby                        
Powiatowego Urzędu Pracy w Limanowej: 
pok. 112, 113,114 (pośrednictwo pracy), pok. 
330, 315 i 316 (doradcy zawodowi), pok. 331 
(szkolenia) – tel. 18/3337874, pok. 332 (staż) – 
tel.18 3337855, pok. 314 (jednorazowe środki 
na rozpoczęcie działalności gospodar-czej)  - 
tel. 18 3337842 w Lokalnym Punkcie 
Informacyjno Konsultacyjnym w Mszanie 
Dolnej, ul.. Starowiejska 4 tel. 18/3311710.będą objęte pomocą doradców zawodo-

wych. Dla wszystkich uczestników proje-
ktu zostanie też opracowany Indywidual-
ny Plan Działania. Zaplanowano też 
następujące formy wsparcia:
1. szkolenia  dla 130 osób:
· grupowe o następującej tematyce: 
„ABC przedsiębiorczości„ ;”Obsługa se-
kretariatu z podstawami kadr i płac”; 
„Kosztorysowanie robót budowlanych”; 
„Operator koparko – ładowarki wszystkie 
typy kl.III i koparki jednonaczyniowej do 
0,8 M kl. III”; „Kierowca wózków 
jezdniowych podnośnikowych”, „Organi-
zator usług cateringowych z przygoto-
waniem do założenia i prowadzenia 
działalności gospodarczej” 
· w trybie indywidualnym
Wszyscy uczestnicy szkoleń otrzymają 
stypendia szkoleniowe. Przewiduje się 
też zwrot kosztów dojazdu na miejsce 
szkolenia oraz zakup badań lekarskich. 
Dla osób, które ukończą szkolenia prze-
widziano usługę pośrednictwa pracy.
2. staże
Przewiduje się zorganizowanie pięcio-
miesięcznych  staży dla  210 osób. Oso-
by odbywające staże otrzymają stypen-
dia stażowe 
3. jednorazowe środki na rozpoczęcie 
działalności gospodarczej
Zaplanowano przyznanie jednorazo-
wych środków na rozpoczęcie działalno-
ści gospodarczej dla 120 uczestników 
projektu w wysokości 15 tys. zł.

Informacja o projekcie systemowym „Droga do sukcesu” realizowanym  przez 
Powiat Limanowski - Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej w roku 2012.

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ

ROZWOJU REGIONALNEGO

 

Na koniec lutego 2012r, liczba bezrobotnych w Powie-
cie Limanowskim wynosiła 10 670, z tego z prawem do 
zasiłku było 2401 bezrobotnych. Stopa bezrobocia 
w powiecie na koniec stycznia 2012r. wynosiła 18,6%.
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Minął rok od momentu, gdy pierwsze osoby (10 lutego 2011 roku) 
o godz. 6.00 przekroczyły progi Pływalni Limanowskiej. Pierwsza rocznica 
tego obiektu to także czas na podsumowanie.

- ma już roczek!- ma już roczek!- ma już roczek!

Od 10 lutego 2010 roku do 9 lutego 
2011 roku z pływalni skorzystało 135 tys. 
8 osób, w tym  112 tys. 429 stanowili 
klienci indywidualni, a 22 tys. 579 to 
osoby które korzystały z pływalni 
w ramach zajęć szkolnych, lub w gru-
pach zorganizowanych.

Od lipca ubiegłego roku Pływalnia 
Limanowska uruchamia dodatkowe 
atrakcje znajdujące się na terenie 
obiektu m.in. saunę fińską, łaźnię paro-
wą, kręgielnię 2-torową, squasha, salę 
treningową i salę lustrzaną "fitness".

W tym czasie z sauny skorzystało 
2 tys. 682 osoby, tory do gry w kręgle 
zostały udostępnione 2 tys. 308 razy, 
natomiast z pomieszczenia do gry 
w squasha korzystano łącznie przez 837 
godzin.

Rekordowy dzień na pływalni… 26 
sierpnia 2011 r. basen odwiedziło aż 

, co świadczy o ogromnym 1150 osób

zapotrzebowaniu na tego typu obiekty 
w naszym regionie.

Opierając się na doświadczeniach 
innych pływalni w kraju, jak wiadomo nie 
są one inwestycjami dochodowymi, 
w projektach budżetów zarówno Staros-
twa Powiatowego w Limanowej, jak 
i Miasta Limanowa zabezpieczone zo-
stały środki w wysokości po 400 tys. zł na 
utrzymanie pływalni.

W roku ubiegłym na utrzymanie 
pływalni wydatkowanych zostało po 243 
tys. 838 zł z zabezpieczonych środków, 
czyli nieco ponad 50 proc. Istotne jest 
także, iż Pływalnia Limanowska w tak 
krótkim czasie stała się prawdziwą 
atrakcją i centrum aktywnego wypoczy-
nku dla mieszkańców Limanowszczyzny, 
a także odwiedzających ją turystów.

Cieszy nas ten fakt, przypominając 
jednocześnie, iż w sierpniu ubiegłego 
roku, pływalnia wygenerowała miesię-
czny zysk, który wyniósł 7768 zł i 20 gr, 

ale jesteśmy również realistami i zdajemy 
sobie sprawę, że takie obiekty w Polsce 
są deficytowe, a samorządy muszą do-
płacać do ich utrzymania. Ale zapewniam 
Państwa, że dokładamy wszelkich sta-
rań, by minimalizować koszty utrzymania 
tego obiektu.

Jak wielkie było zapotrzebowanie na 
ten obiekt? Dobitnie świadczy fakt, iż w 
ciągu zaledwie jednego roku skorzystało 
z niego ponad 135 tys. osób. Limanow-
ska Pływalnia to najdłużej wyczekiwana 
inwestycja na przestrzeni ostatnich 
dwudziestu lat, a o tym że jej budowa jest 
inwestycją trafioną, świadczy właśnie 
ilość odwiedzających ją osób. – informuje

Starosta Limanowski 
 

Jan Puchała, 

KRÓTKA STATYSTYKA 

Pływalnia Limanowska Pływalnia Limanowska Pływalnia Limanowska 
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 każdej akcji strażak narażony 
jest na kontakt z niebezpie-Wcznymi substancjami, żywio-

łem czy poprzez urazy ciała. Dlatego tak 
niezbędny jest profesjonalny sprzęt 
ochronny. 

W dniu 25 stycznia br. przedsta-
wiciele Zarządu Powiatu Limanowskiego 
- Jan Puchała, Starosta Limanowski 
i Franciszek Dziedzina, wicestarosta 
przekazali strażakom Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Mszanie Dolnej, sprzęt 
ochronny za łączną kwotę ponad 10 
tysięcy zł, w tym:

 6 sztuk najnowocześniejszych 
białych hełmów typu GALLET F1, 

 3 komplety specjalnych ubrań 
strażackich sx3,

 4 pary rękawic niepalnych. 

·

·

·

„Alpejskie pulki ratownicze" – 
tak nazywa się sprzęt, który Staro-
stwo Powiatowe w Limanowej uży-
czyło Podhalańskiej Grupie GOPR 
z sekcją w Limanowej. Wszyscy ży-
czylibyśmy sobie, by ten specjali-
styczny sprzęt nigdy nie został 
użyty. Z pewnością jednak tak się 
nie stanie, dlatego trudno się dziwić 
zadowoleniu goprowców, odbiera-
jących pulki.

zięki nim, znacznie wzrastają 
nasze szanse na uratowanie Dkomuś zdrowia czy życia 

w górach – cieszył się Mariusz Zaród, 
Naczelnik Grupy PodhalańskiejGOPR. - 
Zimą dochodzi do wielu kontuzji podczas 
uprawiania sportów zimowych czy 
wędrówek pieszych na terenie naszych 
pasm górskich. Taki sprzęt to światowa 
jakość. Dzięki pulkom, możemy 
w szybkim tempie przetransportować 

Przekazanie sprzętu  dlaPrzekazanie sprzętu  Przekazanie sprzętu  dladla

 OSP Mszana Dolna OSP Mszana Dolna OSP Mszana Dolna

 Limanowskiego GOPR Limanowskiego GOPR
Wsparcie dla Wsparcie dla 

ranną osobę w bezpieczne miejsce. 
Służy ona zarówno przemieszczaniu się 
z rannym po śniegu, jak i zabraniu go 
śmigłowcem. Dzięki temu, że jest 
zamykany, transportowana osoba nie 
dozna szoku termicznego, związanego 
z wyziębieniem organizmu.  
- GOPR jako jedna z największych 
społecznych organizacji ratowniczych 
w Polsce, odgrywa ważną rolę w sferze 
ratownictwa i bezpieczeństwa powsze-
chnego – mówił starosta podczas 
przekazywania sprzętu. - Docenić 
należy nie tylko skuteczność akcji rato-
wniczych, ale także wkład w szkolenie 
i edukację społeczeństwa w sferze 
bezpieczeństwa powszechnego oraz 
promocję zdrowego i aktywnego wypo-
czynku. Mam nadzieję, że ten sprzęt 
będzie musiał być użyty jak najrzadziej – 
dodał .

W przekazaniu sprzętu ratowniczego  
Powiat Limanowski reprezentowali:
Jan Puchała, Starosta Limanowski wraz 
z Wicestarostą Franciszkiem Dziedziną, 
a także Mieczysław Uryga, Członek 
Zarządu Powiatu Limanowskiego oraz 
Andrzej Matlęga, Sekretarz Powiatu 
Limanowskiego.

Jan Puchała

BezpieczeństwoBezpieczeństwo

14 14 tys. złtys. zł
łączna wartość 

zakupionego sprzętu 



Od 20 lutego 2012 roku Powiat 
Limanowski prowadzi swój fan page 
na portalu społecznościowym Face-
book. Do grona znajomych Powiatu 
powoli dołączają już inne powiaty. 
Kibicuje nam cała Małopolska, która 
promuje nasz fan page na swoim 
profilu. 

 gronie naszych znajomych 
pojawili się już nawet rodzimi Wcelebryci. Odwiedzają nas ta-

kże turyści spoza Małopolski, którzy 
poszukują informacji o wypoczynku 
w naszym Powiecie.

Profil jest stale rozbudowywany 
o nowe funkcjonalności. Tutaj znajdziesz 
najciekawsze informacje turystyczne 
z Powiatu w pigułce. 

Stale rozbudowujemy galerię zdjęć 
z regionu. Polecamy wszystkim zapie-
rające dech w piersiach widoki z Beskidu 
Wyspowego, zwłaszcza galerię wschody 
i zachody słońca cieszące się olbrzymią 
popularnością. W galerii znajdziecie 
najnowsze atrakcje z Powiatu, m.in..

 trasy biegowe na Mogielicy, 
 Pływalnię Limanowską 

(z praktycznymi informacjami 
o funkcjonowaniu obiektu), 

 szlaki do uprawiania turystyki 
pieszej, rowerowej, 

 mapy z atrakcjami zimowymi 
w Powiecie, 

 przede wszystkim mnóstwo zdjęć 
w doskonałej rozdzielczości 
z wspaniałymi widokami z Powiatu.

n

n

n

n

n

Ponadto będziemy informować na 
bieżąco o ciekawych wydarzeniach 
w Powiecie, organizować konkursy, w 
których będzie można zdobyć atrakcyjne 
nagrody z Powiatu. 

Statystyki po miesiącu działalności:
Ponad 50 osób, które polubiły nasz fan 
page – liczba osób stale rośnie.
Średni zasięg tygodniowy: prawie 1000 
osób. Liczba osób, do których dotarły na-
sze posty za pośrednictwem znajomych 
fanów:  ok. 15 000 osób.

Zachęcamy do polubienia nasze-
go profilu i czynnego udziału w pra-
cach nad uatrakcyjnieniem oferty 
turystycznej regionu. 

http://www.facebook.com/powiatlimanowski
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