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Tytuł - “Super Powiat” 
dla Powiatu Limanowskiego

Dzień Dziecka na Pływalni
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znalazł się 
pośród trzech

powiatów w Polsce.
 

Super Powiat Super Powiat 

Wydanie numer 14

Powiat Limanowski znalazł się pośród trzech najle-
pszych powiatów w Polsce. Na podium stanęliśmy wraz 
z Powiatem Bielskim i Kieleckim, a tym samym tworzymy 
ścisłą trójkę Super Powiatów, otrzymując honorowy tytuł 
Lidera wśród Liderów. Wręczenia prestiżowej nagrody 
i cennego tytułu na ręce Jana Puchały, Starosty Limanow-
skiego dokonał Marek Tramś, Prezes Związku Powiatów 
Polskich.

Jest to największe wyróżnienie w dotychczasowej historii 
Powiatu Limanowskiego. (...) A najważniejsze jest to, że nasza 
praca i podejmowane działania służą rozwojowi Powiatu 
Limanowskiego i jego mieszkańcom.

Jan Puchała 
Starosta Limanowski

dyrektorzy

Nominacje dla nowych 
Dyrektorów

Zarząd Powiatu Limanowskiego, od lewej: Andrzej Matlęga Sekretarz Powiatu, Elżbieta Nastałek 
Skarbnik Powiatu, Franciszek Dziedzina Wicestarosta Limanowski, Jan Puchała Starosta 
Limanowski, Mieczysław Uryga i Jan Więcek Członkowie Zarządu Powiatu.

Zarząd Powiatu Limanowskiego, od lewej: Andrzej Matlęga Sekretarz Powiatu, Elżbieta Nastałek 
Skarbnik Powiatu, Franciszek Dziedzina Wicestarosta Limanowski, Jan Puchała Starosta 
Limanowski, Mieczysław Uryga i Jan Więcek Członkowie Zarządu Powiatu.

Ranking ZPP jest jedynym w Polsce tego 
rodzaju przedsięwzięciem, zarządzanym 
na bieżąco przez ekspertów w trybie on-line.  
Plebiscyt prowadzony jest w podziale na 
cztery kategorie jednostek samorządu 
terytorialnego, w tym są powiaty.
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Dr Paweł Dziekański

Dr Zbigniew Wierzbicki

 Dziekan Wy-
działu Nauk Społecznych i Techni-
cznych Wyższej Szkoły Biznesu i 
Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świę-
tokrzyskim: (…) pracujemy z wieloma 
uczelniami i instytucjami. Nawiązujemy 
także międzynarodową współpracę. 
WSBiP w Ostrowcu Świętokrzyskim jest 
prężną i ciągle rozwijającą się uczelnią. 
Poprzez swoje działania aktywnie pro-
muje współpracę między sektorami edu-
kacji, samorządu i przedsiębiorczości.   

 Kierownik Kate-
dry Ekonomii w Wyższej Szkole 
Przedsiębiorczości i Biznesu w Ostro-
wcu Świetokrzyskim: (…) samorządy 
mogą współpracować z strefą edukacji 
a te porozumienia i współpraca mogłyby 
się później w efekcie odbić na współ-
pracy miedzy przedsiębiorcami, aby po-
wstała w regionie sieć współpracy – 
edukacja – administracja – biznes.

 Wyższa Szko-
ła Finansów i Zarządzania w Warsza-
wie: W części polskich samorządów już 
widać wyraźną zmianę, bo niektóre 
z nich są znacznie lepsze niż w innych 
krajach Unii Europejskiej. Do takich 
samorządów należy właśnie Powiat 
Limanowski, tutaj wyraźnie widać me-
nagerskie zarządzanie. Na przykładzie 
tej jednostki mogą się uczyć samorządy 
francuskie i niemieckie, jak należy zarzą-
dzać i jak uwzględniać interesy mieszka-
ńców.

Swoimi doświadczeniami i wiedzą 
samorządową podzielili się również ze 
słuchaczami: Jarosław Wilczyński 
Prezydent Miasta Ostrowiec Święto-
krzyski, Tomasz Krupiński Przewodni-
czący Rady Powiatu Limanowskiego 
oraz Paweł Stawarz Wójt Gminy 
Jodłownik.

 

Konferencja
 

Konferencja Tomasz Krupiński
Przewodniczący Rady 

Powiatu Limanowskiego

Strategicznym celem tej konfere-
ncji była wymiana wiedzy, doświad-
czeń i poglądów pomiędzy światem 
nauki, przedstawicielami jednostek 
samorządu terytorialnego i organi-
zacji wspierających rozwój przedsię-
biorczości w regionach oraz prakty-
kami życia gospodarczego. Konfe-
rencja ta stała się także doskonałą 
okazją do promocji całego Powiatu 
Limanowskiego, ale także zapreze-
ntowania dziedzictwa kulturowego 
Szczyrzyca.

 Starostwo Powiatowe w Limanowej, Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości 
w Ostrowcu Świętokrzyskim, Instytut Ekonomii i Administracji, Uniwersytet Jana 

Kochanowskiego w Kielcach ,Uniwersytet Narodowy "Akademia Ostrogska", Towarzystwa 
Naukowego Organizacji i Kierownictwa O/Kielce, Ostrowieckie Towarzystwo Naukowe. 

Organizatorami konferencji byli:

W dniu 23 maja br, w Szczyrzycu 
odbyła się Międzynarodowa Konfe-
rencja Naukowa. 

Aspekt Instytucjonalny i Instrumentalny Strategii Rozwoju Regionu. 

Jan Puchała Starosta Limanowski: 
Bardzo się cieszę, że Międzynarodowa 
Konferencja odbywa się w Szczyrzycu 
w Powiecie Limanowskim. Jest to dowód 
na to, że naukowcy uznają dokonania 
powiatu, że jesteśmy liderem wśród 
liderów. Podążamy za nauką, podążamy 
za wymogami ekonomii. (…) Dla wypra-
cowania wspólnych korzystnych celów, 
należy mieć odpowiednią wiedzę ekono-
miczną, którą prezentują przedstawiciele 
środowiska edukacyjnego, ale i także 
doświadczeni samorządowcy, bowiem 
są tutaj obecni Wójtowie, Zarząd Po-
wiatu Limanowskiego, Radni Powiatowi 
a także Przewodniczący Rad Gmin.

MiędzynarodowaMiędzynarodowa

Na zakończenie, podsumowując 
dotychczasowe sukcesy inwestycyjne 

 Starosta Limanowski 
skierował słowa uznania do samorzą-
dowców z terenu Powiatu Limanow-
skiego. Swoje podziękowania przekazał 
także władzom uczelni Wyższej Szkoły 
Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostro-
wcu Świętokrzyskim oraz pozostałym 
organizatorom Konferencji: “Dziękuję za 
profesjonalizm i ogromne zaangażo-
wanie w organizację prestiżowej 
konferencji naukowej, na terenie 
Naszego Powiatu. Jest nam ogromnie 
miło, jak również czujemy olbrzymią 
dumę, iż mogliśmy współpracować z tak 
kompetentnymi osobami. 

Jan Puchała
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est to największe dotychczasowe 
wyróżnienie w dotychczasowej Jhistorii Powiatu Limanowskiego, 

ale także ogromny sukces zarówno dla 
mnie jako Starosty Limanowskiego, 
Zarządu Powiatu jak i także dla wszy-
stkich pracowników Starostwa Powiato-
wego w Limanowej, dzięki którym udało 
się go osiągnąć. To właśnie dzięki 
naszej wspólnej codziennej pracy 
pokazaliśmy, iż jesteśmy w ścisłej 
czołówce powiatów w Polsce. A najwa-
żniejsze jest to, że nasza dotychczasowa 
praca i podejmowane działania służą 
rozwojowi Powiatu Limanowskiego i jego 
mieszkańcom - poinformował Jan 
Puchała Starosta Limanowski, który 
nie ukrywał swojej radości.
- Muszę przyznać, że jest to także  
ogromna radość i satysfakcja, bowiem 
pokazaliśmy, że pomimo, iż z roku na rok 
organizatorzy rankingu stawiają poprze-
czkę coraz wyżej - potrafiliśmy wspólnie 
jej dosięgnąć. Otrzymany przez nas 
honorowy tytuł Super Powiatu i Lidera 
wśród Liderów jest potwierdzeniem tego, 
że ubiegły rok obfitował w wiele bardzo 
ważnych dla naszego powiatu przedsię-
wzięć – podsumowuje starosta  
- Przypomnę, iż w 2011 roku na 
inwestycje i remonty wydaliśmy ponad 
50 mln zł, z czego dofinansowanie ze 
środków zewnętrznych wyniosło około 
26 mln 500 tys. zł. Wydatki na moderni-
zację infrastruktury drogowej wyniosły 
26 mln zł, na inwestycje realizowane 
między innymi w ramach Wieloletniego 
Programu Inwestycyjnego na lata 2011-
2014 wyniosły ponad 20 mln zł. 

W placówkach oświatowych wykonano 
remonty na które wydatkowano około 
1 mln zł, natomiast na wydatki bieżące 
realizowane w ramach projektów i pro-
gramów pochodzących ze środków Unii 
Europejskiej wydanych zostało około 
3 mln zł. (…) Ten ranking to nie tylko 
prestiż, ale i ogromne wyzwanie dla 
wszystkich samorządów w Polsce – za-
znacza starosta.
- Ten sukces stanowi również podsumo-
wanie i zwieńczenie naszej dotychczaso-
wej solidnej pracy Zarządu i Rady 
Powiatu, owocnej współpracy z samo-
rządami gminnymi naszego powiatu. 
Takie sukcesy motywują i mobilizują nas 
do dalszej pracy, a także stawiają nowe 
wyzwania. Z całą stanowczością muszę 
podkreślić, że nie spoczniemy na laurach 
i dalej będziemy do-
skonalić swoje dzia-
łania i podejmować 
społeczne inicjatywy, 
dbając tym samym o 
rozwój gospodarczy 
i społeczny naszego 
powiatu - podsumo-
wuje Jan Puchała

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

5050mln złmln złponad

Super Powiat Super Powiat 
Powiat Limanowski  doceniony został za:

- ilość pozyskanych środków finanso-
wych pochodzących z funduszy 
zewnętrznych i z funduszy krajowych,
- rozwiązania poprawiające jakość 
obsługi mieszkańców oraz 
funkcjonowania urzędu,
- rozwój społeczeństwa informacyjnego 
w tym m.in. za wydawanie własnej 
gazetki samorządowej, za bezpłatne 
hotspoty, za bezpłatne e-kioski/ infomaty,
- m.in. za uruchomienie odrębnego 
portalu www związanego z konsultowa-
niem działań samorządowych
- bezpieczeństwo informacji w tym m.in. 
za Certyfikat ISO 27001
- promocję ochrony zdrowia i pomocy 
społecznej,
- działania na rzecz społecznej 
gospodarki rynkowej, 
- promocję rozwiązań ekoenergety-
cznych i proekologicznych w tym m.in. 
za oznakowane ścieżki rowerowe 
z utwardzonej i nieutwardzonej  nawie-
rzchni zlokalizowane na terenie Powiatu 
Limanowskiego,
- współpracę krajową i międzyna-
rodową, w tym m.in. za współpracę 
partnerską z innym z powiatami na 
terenie naszego kraju i poza jego 
granicami,
- także za działania promocyjne.

Lider wśród Liderów  

W trakcie XV Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich, 
zostały wręczone nagrody dla zwycięzców rankingu. Statuetkę, wyróżnie-
nie, a także honorowy tytuł Super Powiatu i Lidera wśród Liderów - dla 
Powiatu Limanowskiego odebrał Jan Puchała Starosta Limanowski.

Ranking ZPP jest 
jedynym w Polsce tego 
rodzaju przedsięwzię-
ciem, zarządzanym na 
bieżąco przez ekspe-
rtów w trybie on-line.  
Plebiscyt prowadzony 
jest w podziale na czte-
ry kategorie jednostek 
samorządu terytorial-
nego, w tym są powiaty.

Wręczenia nagrody na ręce Jana Puchały, Starosty 
Limanowskiego dokonał Marek Tramś, Prezes Związku Powiatów Polskich.

Wręczenia nagrody na ręce Jana Puchały, Starosty 
Limanowskiego dokonał Marek Tramś, Prezes Związku Powiatów Polskich.
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Bardzo się cieszę, że 
możemy wspomagać 
działania tego stowa-
rzyszenia, przekazu-
jąc środki finansowe. 
To bowiem dzięki 
ofiarności i hojności - 
wszystkich mogliśmy 
uczestniczyć w 
poświęceniu nowego 
samochodu. Stało się 
to możliwe dzięki 
pracy i zaangażo-
waniu wielu ludzi, 
a także bliższych 
i dalszych przyjaciół 
warsztatów (…). 
Bardzo ważnym 
aspektem pomocy 
uczestnikom warszta-
tów jest poprawa 
jakości ich życia po-
przez pomoc w 
zakupie niezbędnego 
sprzętu. 

prezentuje swoje możliwości na plenerach 
artystycznych, olimpiadach oraz festiwalach. 
Warsztat Terapii Zajęciowej włącza się aktywnie 
i systematycznie w życie kulturalne i społeczne 
regionu .

Dzięki uczestnictwu w warsztatach terapii 
zajęciowej, osoby niepełnoprawne odnajdują 
sens i realizację własnych potrzeb poprzez 
tworzenie produktów o wartości artystycznej. 
Każda praca jest odzwierciedleniem marzeń, 
indywidualnego sposobu postrzegania świata 
oraz zawiera ogromny wkład czasu poświę-
conego na  jej przygotowanie. Terapia zajęciowa  
pomaga w głębokim rozwoju osobistym osób 
w niej uczestniczących.

owodem zaangażowania i codziennego 
poświęcenia w służbie chorym, dawania Dświadectwa umiłowania ludzkiego życia, 

zwłaszcza życia osób słabych i osób niepełno-
sprawnych umysłowo, a bywa, że również 
ruchowo, jest działalność członków Stowarzy-
szenia „Remedium”- mówił w imieniu własnym 
a także Starosty Limanowskiego Jana Puchały – 

, wicestarosta - Życzę 
wszystkim użytkownikom pojazdu szerokiej 
drogi, żeby służył poznawaniu nowych miejsc, 
nowych ludzi, integracji i pogłębianiu więzi 
międzyludzkich.

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Tymbarku 
mogą pochwalić się długą listą osiągnięć 
w konkursach artystycznych uczestników terapii, 
bowiem jest ona imponująca, udowadniając tym 
samym głęboki sens istnienia warsztatów. 
Stowarzyszenie organizuje wystawy prac oraz 

Franciszek Dziedzina

Wicestarosta Limanowski
Franciszek Dziedzina

Wsparcie powiatu dla WTZ
26 maja br. w Tymbarku odbyło się coroczne spotkanie z uczestnikami Warsztatów 
Terapii Zajęciowej - Stowarzyszenia „Remedium” w Tymbarku. Spotkanie stało się 
okazją do poświęcenia nowego samochodu do przewozu uczestników warsztatów. 

W 2011 roku w ramach Programu PFRON 
pn. Program Wyrównywania Różnic Między 
Regionami II wniosek złożyło i otrzymało dofi-
nansowanie Stowarzyszenie REMEDIUM. 
Umowa obejmowała zakup autobusu do prze-
wozu osób niepełnosprawnych uczestników 
Warsztatów Terapii Zajęciowej w Tymbarku 
prowadzonych przez Stowarzyszenie 
REMEDIUM.

WTZ prowadzony przez Stowarzyszenie 
„REMEDIUM” z siedzibą w Tymbarku prowadzi 
terapię dla 60 uczestników. PFRON na działal-
ności tych WTZ od 2009r. przyznał dofinanso-
wanie w wysokości 887 760zł. Koszty działal-
ności warsztatu są finansowane także z środków 
samorządu powiatowego w wysokości co naj-
mniej 10% tych kosztów. Od 2009r. 

 dofinansował działalność WTZ 
w wysokości

Powiat 
Limanowski

 98 640zł. 

9 czerwca 2012 w hali sportowej przy ZSS nr 3 w Limanowej 
odbył się II Ogólnopolski Turniej Karate Kyokushin Dzieci „One 
World One Kyokushin”, którego głównym organizatorem był 
Klub Kyokushinkai ARS. 

 tegorocznym turnieju, w konkurencjach kata i kumite rywalizowało 
185 młodych karateków z Gubina, Sieradza, Legnicy, Stalowej Woli, WTarnobrzega, Nowej Dęby, Krosna, Krakowa, Jasła, Frysztaka, 

Biecza, Nowego Sącza, Starego Sącza, Zakopanego, Kościeliska, Pasierbca 
i Limanowej. Swego rodzaju ewenementem zorganizowanego w Limanowej 
turnieju było to, iż rywalizowali w nim przedstawiciele różnych organizacji 
Karate Kyokushin, co ostatnimi czasy jest rzadkością.

Ufundowane przez Powiat Limanowski, pamiątkowe puchary dla 
najlepszych zawodników turniej wręczał m.in.  
Wicestarosta Limanowski, który ponadto przekazał listy gratulacyjne za 
osiągnięcia trenerskie i sportowe w minionym sezonie dla Arkadiusza 
Sukiennika oraz Andrzeja Mrożka.

Franciszek Dziedzina

Turniej pod honorowym patronatem Starosty Limanowskiego Jan Puchały.

Turniej KYOKUSHIN
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Jan Więcek
Członek Zarządu Powiatu

Członkowie Zarządu 
Powiatu składają 
podziękowania dla 
kończących swoje 
kadencje dotychcza-
sowych Dyrektorów 
placówek 
oświatowych. 
Dziękują za 
staranność i troskę 
jaką wkładali Oni 
w wychowanie 
młodzieży. Nowo 
wybranym 
Dyrektorom życzymy 
siły, wytrwałości 
i satysfakcji z pracy 
nad młodym 
pokoleniem, dalszych 
sukcesów oraz 
realizacji powziętych 
celów i zamierzeń. 

Stanowiska dyrektorów od dnia 1 września br. 
obejmą:

• Anna Mruk – I Liceum Ogólnokształcące 
w Limanowej,

• Eugeniusz Bogacz - Zespół Szkół Nr 1 
w Limanowej,

• Grażyna Szumilas - Zespół Szkół 
Technicznych i Ogólnokształcących 
w Limanowej,  

• Jolanta Dunikowska-Wszołek - Zespół 
Szkół w Tymbarku,

• Andrzej Dębski - Zespół Szkół 
Techniczno - Informatycznych w Mszanie 
Dolnej,

• Halina Bubiłek - Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Mszanie Dolnej,

• Danuta Gąsior - Specjalny Ośrodek 
Szkolno-Wychowawczy w Dobrej.

Po przeprowadzonych konkursach, nowo 
wybrani Dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych 
z terenu Powiatu Limanowskiego odebrali nomi-
nacje. Wręczyli je członkowie Zarządu Powiatu.

Podczas spotkania Jan Puchała Starosta 
Limanowski podkreślił, że decyzja dotycząca 
wyboru osób na stanowiska Dyrektorów Szkół 
była jednogłośna wśród całego Zarządu. Dla 
nowo wybranych Dyrektorów powinien być to 
powód do dumy i dodatkowa motywacja do 
pracy. Zwrócono także uwagę na konieczność 
poprawienia świadomości młodych ludzi na 
temat swojej małej ojczyzny, poszerzenia wiedzy 
uczniów dotyczącej potencjału naszego regionu. 
Zwracano uwagę na fakt kształtowania postawy 
patryjotyzmu lokalnego. Zdaniem Starosty, 
działanie takie należy podjąć ponieważ coraz 
częściej zanika świadomość bogactwa turysty-
cznego i kulturowego  naszego powiatu, zwła-
szcza wśród osób młodych.

Nowi Dyrektorzy szkół

Już na dobre rozpoczął się letni sezon imprez 
i wydarzeń kulturalno - rekreacyjnych. Powiat 
Limanowski aktywnie włącza się w organizację 
imprez. 1 czerwca Jan Puchała Starosta 
Limanowski zaprosił wszystkie DZIECIAKI 
z terenu Powiatu Limanowskiego wraz z rodzi-
cami na niezwykłą imprezę na Pływalni Lima-
nowskiej. Dla Wszystkich uczestników zabawy 
organizatorzy przygotowali liczne niespodzianki.

Mimo niesprzyjającej pogody przy ul. Z. 
Augusta pojawiło się kilkaset dzieci wraz ze 
swoimi rodzicami i opiekunami. Wśród wielu 
atrakcji przygotowanych nieodpłatnie przez 
Starostwo Powiatowe w Limanowej dzieci mogły 
również sprawdzić znajomość przepisów Ruchu 
Drogowego i wygrać nagrody od Małopolskiego 
Ośrodka Ruchu Drogowego. Ogromną popula-
rnością cieszyła się możliwość przejażdżki 
samochodami terenowymi z Joniec Team. 
Mieczysław Joniec i kierowcy teamu zapewnili 
solidną dawkę adrenaliny każdemu kto chciał 
zasiąść na fotelu pilota. Policjanci z KPP 
w Limanowej przygotowali dla najmłodszych 
pokaz z udziałem psa policyjnego, funkcjona-
riusze opowiadali o swojej pracy, prezentowali 
sprzęt policyjny. Nie zawiedli ratownicy z Po-
gotowia Ratunkowego w limanowskim szpitalu, 
uczyli udzielania pierwszej pomocy, pokazywali 
najmłodszym karetkę od środka, natomiast 
każdy kto marzy o zostaniu w przyszłości 
strażakiem - mógł się sprawdzić w tej roli. 

Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe 
z oddziału w Limanowej przygotowało dla ucze-
stników imprezy ściankę wspinaczkową. Najwię-
kszą popularnością cieszył się widowiskowy 
pokaz przeprowadzony przez Ratowników 
Sportowych z Auto Moto Klubu Limanow-
skiego. Dla zapalonych pływaków na basenie 
sportowym odbyły się zawody pływackie 
zorganizowane przez Klub Sportowy 
„Limanowa Swim” pod Patronatem Starosty 
Limanowskiego. Wystartowało w nich ponad 60 
uczestników. 

Nie zabrakło ciekawych konkursów, zabaw 
dla dzieci i ich . Wręczyliśmy kilkaset 
cennych nagród i niespodzianek. Wszystkim 
organizatorom serdecznie dziękujemy za wspa-
rcie i okazaną pomoc w przeprowadzeniu tej 
wyjątkowej imprezy!

rodziców

Powiatowy Dzień Dziecka

Mieczysław Uryga
Członek Zarządu Powiatu

Każdego roku stara-
my się inicjować 
ciekawe wydarzenia, 
wspierać kulturo-
twórcze środowiska 
i popularyzować 
zjawiska potwierdza-
jące wyjątkowy chara-
kter Powiatu Limanow-
skiego. Na naszym 
terenie odbywa się, 
co roku wiele atrakcyj-
nych imprez, które 
zajmują ważne 
miejsce w ofercie 
kulturalnej i turysty-
cznej powiatu. 
Dofinansując je, 
pokazujemy, że nie 
tylko wspieramy 
kulturę, turystykę 
i rekreację ale także 
dostrzegamy walory 
promocyjne tych 
przedsięwzięć.



Jolanta Grzegorzek
Przewodnicząca Komisji 

Kultury, Turystyki i Sportu

Członkowie Komisji na dotychczasowych posiedzeniach 
zajmowali się m.in.: podsumowaniem imprez kulturalnych 
organizowanych, współorganizowanych i finansowanych 
przez Powiat Limanowski w roku 2011. Przedstawieniem 
przedsięwzięć promocyjnych Starostwa Powiatowego na 2012 
rok. Zapoznali się z harmonogramem imprez kulturalnych 
i turystycznych na 2012 r. Zaopiniowali sprawozdanie 
z realizacji rocznego Programu współpracy Powiatu 
Limanowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 
za rok 2011. 

Podczas ostatniego posiedzenia Komisja zapoznała się 
z oceną przebiegu sezonu zimowego 2011/2012, gdzie 
z informacji Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej 
w Limanowej wynika, że w sezonie zimowym 2011/2012 na 
terenie powiatu limanowskiego: liczba turnusów wynosiła – 31 
- liczba placówek, w których wypoczywała młodzież - 23 
- liczba wypoczywających dzieci i młodzieży - 1233

Paweł Talar
Przewodniczący 
Komisji Infrastruktury

Członkowie Komisji Infrastruktury na dotychczasowych 
posiedzeniach zajmowali się m.in: oceną realizacji zimowego 
utrzymania dróg i bieżących uszkodzeń po zimie. Komisja 
zapoznała się z inwentaryzacją mienia – własności Powiatu, 
współwłasnością dzierżawy, wynajmu lokali i gruntów. Oceną 
stopnia bezpieczeństwa na drogach powiatowych, oceną 
stanu technicznego dróg powiatowych, ich odwodnieniem, 
zakresem potrzeb i wskazaniem priorytetów w ich realizacji. 

Komisja opiniowała m.in. projekty uchwał: w sprawie 
przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 
2011 i udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu a także 
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie na 
rzecz Powiatu Limanowskiego nieruchomości należących 
do Skarbu Państwa.

Na posiedzeniach Komisji, Radni zaopiniowali także 
informację o dostępnych środkach z programów pomocowych 
dla samorządów i przedsiębiorców oraz informację na temat 
inwestycji realizowanych z udziałem środków  zewnętrznych.

Do zadań Komisji należą sprawy 
dotyczące w szczególności: kultury 
i ochrony dóbr kultury, kultury 
fizycznej, turystyki, rekreacji 
i wypoczynku, promocji powiatu, 
opiniowania spraw z zakresu 
prowadzenia, tworzenia, 
przekształcania i likwidacji jednostek 
organizacyjnych realizujących 
powyższe zadania. 

Komisja INFRASTRUKTURY

Komisja Infrastruktury zajmuje się 
sprawami z zakresu m.in.: transportu 
zbiorowego i dróg publicznych, geodezji, 
kartografii i katastru, gospodarki 
nieruchomościami, administracji 
architektoniczno - budowlanej, 
utrzymania powiatowych obiektów 
i urządzeń użyteczności publicznej 
oraz obiektów administracyjnych.

Komisja KULTURY, TURYSTYKI i SPORTU

z prac KOMISJI
Rady Powiatu Limanowskiego

Antoni Róg
Przewodniczący 

Komisji Rewizyjnej

Na dotychczasowych posiedzeniach Radni pracujący 
w Komisji Rewizyjnej, pozytywnie zaopiniowali wykonanie 
budżetu powiatu limanowskiego za 2011 r.  Po rozpatrzeniu 
sprawozdania finansowego z wykonania budżetu Powiatu za 
ubiegły rok wraz z pozytywną opinią Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Krakowie oraz informacją o stanie mienia 
komunalnego Powiatu Limanowskiego, ocenili jego wykonanie 
jako prawidłowe.

W planie kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2012 Radni 
zapoznają się  z informacją o przebiegu wykonania budżetu za 
I półrocze 2012r., danymi o kształtowaniu się wieloletniej 
prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przed-
sięwzięć zgodnie z ustawą o finansach publicznych. 

W pracach Komisji przewidziane jest także zapoznanie się  
z informacją o wykonaniu planu finansowego za I półrocze 
2012 roku Szpitala Powiatowego w Limanowej, przedłożone 
Zarządowi Powiatu przez Dyrektora Szpitala, a także 
zaopiniowanie projektu budżetu Powiatu na 2013 r. wraz 
z projektem uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finan-
sowej. Komisja na bieżąco rozpatruje również skargi i wnioski. 

Anna Wilk
Przewodnicząca 
Komisji Zdrowia

W bieżącej pracy Komisji Zdrowia, Radni zaopiniowali 
pozytywnie projekt uchwały Rady Powiatu Limanowskiego 
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej 
Szpitala Powiatowego w Limanowej. Zapoznali się z planem 
finansowym i planem inwestycyjnym Szpitala Powiatowego 
w Limanowej na rok 2012 

Pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie przy-
jęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2011 
i udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu oraz nadania 
nowego brzmienia Statutu Szpitala Powiatowego w Limano-
wej. 

Radni pozytywnie odnieśli się również do uchwały, 
dotyczącej wyrażenia zgody na przystąpienie przez Szpital 
Powiatowy w Limanowej do Towarzystwa Ubezpieczeń 
Wzajemnych, którego działalność obejmować będzie miedzy 
innymi ubezpieczenie medyczne. 

Podczas każdego z posiedzeń Komisji, na bieżąco monito-
rowana jest także sytuacja w 

a także z opinią biegłego rewidenta 
o sprawozdaniu finansowym Szpitala za rok 2011.

funkcjonowaniu placówek 
lecznictwa otwartego dla których powiat jest organem założy-
cielskim.

Komisja Rewizyjna opiniuje wykona-
nie budżetu Powiatu i występuje 
z wnioskiem do Rady Powiatu 
w sprawie udzielenia lub nieudzielania 
absolutorium Zarządowi. Komisja 
Rewizyjna kontroluje działalność 
Zarządu Powiatu i powiatowych 
jednostek organizacyjnych, biorąc 
pod uwagę: zgodność z prawem, 
celowość, rzetelność i gospodarności.

Komisja ZDROWIA

Komisja Zdrowia wydaje m.in. opinie 
w sprawach: - funkcjonowania placówek 
lecznictwa otwartego dla których powiat 
jest organem założycielskim,
- tworzenia, przekształcania i likwidacji 
publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
- powiatowych programów promocji 
i edukacji zdrowotnej,
- realizacji budżetu w zakresie 
dotyczącym działalności komisji.

Komisja REWIZYJNA

  6  6



fot: Szpital Powiatowy w Limanowej
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Marcin Radzięta
Dyrektor Szpitala 

Powiatowego w Limanowej

Marcin Radzięta ma 36 lat, 
z wykształcenia prawnik (ukończył 
Wydział Prawa i Administracji na 
Uniwersytecie Jagiellońskim w Kra-
kowie). Obecnie kończy studia pody-
plomowe (zarządzanie w ochronie 
zdrowia) na Wyższej Szkole Ekono-
mii i Informatyki w Krakowie, pod 
patronatem Okręgowej Izby Lekar-
skiej. Legitymuje się ukończeniem 
szeregu kursów i szkoleń z zakresu 
funkcjonowania placówek służby 
zdrowia. W Starostwie Powiatowym 
w Limanowej pracował od 2004 roku. 
Od czterech lat był dyrektorem 
Wydziału Organizacji i Zdrowia. Jako 
wiceprezes spółki Gorczańskie Wo-
dy Termalne doprowadził do zako-
ńczenia badań wód termalnych oraz 
pozyskał dofinansowanie ze środ-
ków zewnetrznych w NFOŚiGW.

18 maja 2012 roku Komisja Konkursowa w wyniku tajnego głosowania 
wybrała większością głosów kandydata na stanowisko Dyrektora Szpitala 
Powiatowego w Limanowej w osobie Pana Marcina Radzięty. 

 - Szpitala Powiatowego w Limanowej

Nowy Dyrektor

Utrzymanie wysokiego standardu jakości świadczonych usług.

Zarząd Powiatu Limanowskiego 
podjął w tej sprawie Uchwałę, powo- 
łując Pana Marcina Radziętę na sta-
nowisko Dyrektora szpitala z dniem 
22 maja 2012 roku. 

adrzędnym celem działania szpi-
tala jest zapewnienie wszystkim Npacjentom świadczeń zdrowo-

tnych na najwyższym poziomie. Jest to 
możliwe dzięki m.in. doświadczeniu 
i profesjonalizmowi zatrudnionych w nim 
pracowników. Dyplomacja i umiejętność 
zawierania kompromisu to cechy chara-
kteryzujące Marcina Radziętę, nowego 
dyrektora szpitala w Limanowej. 

Posiada także wymagane doświa-
dczenie, zarządzał 

w Starostwie Powiatowym 
w Limanowej. Przez ostatnie czterech lat 
nadzorował bezpośrednio pracę Szpitala 
Powiatowego. Przedstawił program 
naprawczy dla tej jednostki, program do-
bry dla pacjentów i pracowników. Cechy 
osobowe Pana Marcina, doświadczenie 
i ogromna wiedza oraz wykształcenie po-
zwalają mi wierzyć w Niego. Życzę mu 
powodzenia w nowych zadaniach 
i wyzwaniach którym zapewne sprosta.

Wydziałem Organi-
zacji i Zdrowia 

Jan Puchała
 Starosta Limanowski

Największy świadczeniodawca usług medycznych w Powiecie Limanowskim. 

Limanowski szpital dysponuje bazą 
301 łóżek w 11 oddziałach. Rocznie hos-
pitalizowanych jest tutaj ok. 17 tys. pa-
cjentów. 

Ambulatoryjna opieka specjalisty-
czna świadczona jest w 20 poradniach: 
Alergologicznej, Dermatologicznej, Dia-
betologicznej, Chirurgii Ogólnej, Chiru-
rgii Urazowo - Ortopedycznej, Chirurgii 
Dziecięcej, Gastroenterologicznej, Gine-
kologiczno - Położniczej, Kardiologi-
cznej, Laktacyjnej, Laryngologicznej, 
Logopedycznej, Medycyny Pracy, Neu-
rologicznej, Oceny Rozwoju Dziecka, 
Okulistycznej, Onkologicznej, Preluksa-

cyjnej i Wad Postawy, Pulmonologicznej, 
Reumatologicznej. 

Szpital oferuje pacjentom nowocze-
sną diagnostykę w zakresie badań: 
- mikrobiologicznych, 
- analitycznych, 
- serologicznych, 
- diagnostyki obrazowej 
- badań endoskopowych.

Jako jedyny szpital w Polsce posiada 
akredytację laboratorium bakteriologi-
cznego na wykonywanie części badań 
sanitarno - epidemiologicznych. 

 Aktualnie szpital rozpoczął starania
o akredytację, co niewątpliwie przyczyni 

się do wzrostu bezpieczeństwa, zaufania 
i zadowolenia pacjentów. 

Jednostka szczyci się również certy-
fikatem „Szpitala przyjaznego dziecku” 
nadanym przez UNICEF i WHO za 
wysoką jakość leczenia i opieki nad 
noworodkami. Corocznie rodzi się tutaj 
ponad 1700 dzieci.

Starając się wyjść naprzeciw potrze-
bom pacjenta, placówka nieustannie po-
szerza katalog oferowanych usług. 
W maju otwarta została Poradnia Ga-
stroenterologiczna, a po przerwie 
wznowiła też działalność Poradnia Der-
matologiczna.

SZPITAL POWIATOWYSZPITAL POWIATOWY
w Limanowejw Limanowej



Nowa strona Powiatu Limanowskiego:
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www.powiat.limanowa.pl

Serdecznie zapraszamy Państwa na strony Powiatu Limanowskiego. 
Zachęcamy do zapoznania się z aktualnościami z życia powiatu oraz 
samorządu, w zakładce “Wiadomości”. Wiele uwagi poświęciliśmy 
również przekazowi informacji urzędowych powiatu, dlatego zaprasza-
my na strony poświęcone sprawom urzędowym. Tych spośród interene-
towych Gości, którzy nie mieli okazji odwiedzić malowniczych ziem 
naszego powiatu, zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą 
turystyczną i kulturalną w zakładce “Turystyka”.

Nowa strona internetowa

www.powiat.limanowa.plwww.powiat.limanowa.pl

Strefa WIADOMOŚCIStrefa WIADOMOŚCI

Strefa URZĘDOWAStrefa URZĘDOWA

Strefa TURYSTYCZNAStrefa TURYSTYCZNA

Strefa WIADOMOŚCIStrefa WIADOMOŚCI

Strefa TURYSTYCZNAStrefa TURYSTYCZNA



 Ustawa zmieniająca zasady 
przejścia na emerytury w Polsce stała się 
faktem. Trudno sobie wyobrazić, że Sejm 
obecnej VII kadencji, będzie procedował 
ważniejszy dokument. Szybko została 
podpisana przez Prezydenta. Przy 
sprzeciwie 80% obywateli, po wielkiej 
akcji bezskutecznego domagania się 
referendum w tej sprawie i zebrania 2,3 
mln podpisów, licznych manifestacjach 
Solidarności Robotniczej innych zwią-
zków zawodowych i środowisk, Sejm 
większością PO-PSL-RP ustawę przyjął.

Rozmowa z Posłem na Sejm RP 
- Wiesławem Janczykiem

Co ważnego wydarzyło się w Sejmie 
w ostatnich tygodniach? 

Bardzo krytycznie!

To fundamentalna zmiana umowy 
społecznej, bardzo radykalna! Oceniam 
tę zmianę jako działanie szkodliwe. 
Automatyczne wydłużenie i zrównanie 
wieku emerytalnego dla kobiet i męż-
czyzn wykonujących różne zawody 
w tym dla kobiet pracujących na roli 
i w wielu zajęciach wymagających siły 
fizycznej i pełnej sprawności jest działa-
niem nieodpowiedzialnym.  W trosce o 
przyszłe emerytury należy prowadzić 
politykę prorodzinną i wspierać budowni-
ctwo mieszkań. Młodzi ludzie w Polsce 
chcą mieć dzieci. To sytuacja ekonomi-
czna, niepewność co do statusu na rynku 
pracy i niestabilność dochodów oraz 
pozycji zawodowej milionów Polaków 
zadecyduje, o złych wskaźnikach demo-
graficznych w przyszłości.

Jak ocenia Pan wprowadzenie nowych 
zasad przejścia na emeryturę w Polsce?

A w szczegółach?

Jakie skutki społeczne Pana zdaniem 
to przynosi?

Czy dla uzyskania pełniejszego obrazu 
sytuacji możemy powiedzieć o kilku 
najbardziej istotnych zmianach 
dotychczasowych przepisów?

Dlaczego nie udało się w Sejmie obronić 
dotychczasowych zasad emerytalnych? 

W debacie Sejmowej nad tą zmianą 
zasad nazwałem „Ustawę 67”, jako 
ustawę antyspołeczną i zrywającą 
zasady pokoleniowej solidarności. 
Podnosiłem sprawę zamknięcia awansu i 
startu zawodowego dla młodego pokole-
nia, który poprzez te zmiany stanie się 
jeszcze trudniejszy i zostanie przesu-
nięty w czasie. Lepsze bardziej komforto-
we stanowiska pracy np. te w administra-
cji w różnych instytucjach zajmujących 
się ubezpieczeniami, finansami, rozlicze-
niami itp. nie zostaną zwolnione przez 
zmianę zasad jeszcze przez kilka lat 
dłużej. Utrudni to start zawodowy i awans 
młodego pokolenia w którego grupie 
wiekowej znalezienie pracy już dzisiaj 
graniczy z cudem. To ustawa wielu ludzi 
pośrednio zmusi do emigracji. Argu-
menty klubów opozycyjnych zostały 
odrzucone. Zgodnie z zapowiedzią 
przygotowaliśmy skargę do Trybunału 
Konstytucyjnego w sprawie odrzucenia 
licznych zmian zawartych w tej ustawie. 
Usuniemy ją w całości kiedy wrócimy do 
władzy!

Jedyny pozytywny skutek protestów 
na ulicy i akcji zbierania milionów podpi-
sów obywateli przeciw tej zmianie jest 
taki, że ostatecznie rząd ugiął się 
nieznacznie wprowadzając głodowe 
świadczenie w postaci tzw. emerytury 
częściowej dla kobiet od 62 roku, a dla 
mężczyzn od 65 roku życia, jednak ci 
którzy z niego skorzystają pomniejszą 
kwotę zgromadzonego kapitału skła-
dkowego w ZUS i kapitału zgromadzo-
nego w OFE i będą mieć odpowiednio 
mniejsze świadczenia po 67 roku życia. 

Zostawiono furtkę do 2018 roku dla 
wprowadzenia zasad nowego wieku 
emerytalnego dla rolników. Do końca 
2017r. będą oni mogli odchodzić z pracy 
na roli na dotychczasowych zasadach. 

Warto dodać, że o ile w powszechnym 
systemie docelowa emerytura dla osób 
pobierających częściowe świadczenie 
obniży wartość emerytury końcowej o tyle 
w przypadku rolników, także posiadają-
cych prawo do emerytury częściowej, tak 
się nie będzie działo i ich świadczenie nie 
będzie obniżone z tego tytułu.

Dziękuję serdecznie za rozmowę.
Rozmawiała Agnieszka Setlak-Mąka

O ustawie 67 i nie tylko...

Po pierwsze wiele osób w wieku 
powyżej 60 lat pracy na rynku objętym 
bezrobociem nie znajdzie. Zasiłki dla 
bezrobotnych w Polsce są zdecydo-
wanie niskie wręcz żadne i przede 
wszystkim wypłacane przez, krótki okres 
najwyżej paru miesięcy i jako takie nie 
dają realnej alternatywy, szansy na 
przetrwanie szczególnie w dojrzałym 
wieku. Inaczej w innych krajach UE, 
gdzie jak potwierdzają statystyki 
znaczna część osób wieku emerytal-
nego oczekuje bez pracy, ale przy 
wysokich świadczeniach w statusie 
bezrobotnego i przy wysokich świadcze-
niach socjalnych.

03.06.2012 na Szlaku Papieskim. w ramach Gorczańskich spotkań 
z Janem Pawłem II w Lubomierzu- Rzekach przy Papieżówce.

Czy są jakieś inne sprawy, które chciałby 
Pan przedstawić z pracy w Parlamencie? 

Jako przewodniczący Stałej Podkomisji 
ds. Instytucji Finansowych zainicjowałem 
dyskusję na temat działających na 
naszym rynku para bankowych instytucji 
kredytowych, które w tej chwili zbyt 
dowolnie kształtują warunki umów 
z klientami detalicznymi nie podlegając 
wielu regulacjom jakie obowiązują w 
instytucjach bankowych w konsekwencji 
oferują klientom dużo droższe usługi. 
Podjąłem działania w celu doprowa-
dzenia do obniżenia wysokich prowizji 
pobieranych w Polsce  od operacji wyko-
nywanych przy użyciu debetowych 
i kredytowych kart płatniczych przez 
organizacje VISA i MasterCard, co zna-
cznie podraża ceny sprzedaży towarów 
detalicznych w handlu i usług. Wpływa na 
wzrost całkowitych kosztów działalności 
naszych przedsiębiorców.
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- informacje o wszystkich atrakcjach 
i produktach turystycznych  powiatu jak i ciekawych 
miejscach małopolski

- materiały promocyjne – foldery, mapy powiatu i woj. 
małopolskiego

- możliwość bezpłatnego dostępu  do Internetu 
(stanowisko komputerowe, INFOKIOSK,  INFOMAT)

Centrum Informacji 
Turystycznej w Limanowej 

Zapraszamy do

Uzyskasz tu :

Materiały :

- tematyczne: m.in. Trasa UNESCO, Aktywnie latem, 
Na weekend.

- w języku  polskim, angielskim, niemieckim, hiszpańskim, 
włoskim, francuskim i rosyjskim.

- dostępne również w Bibliotece miejskiej w Limanowej 
i w każdej bibliotece powiatu

Dodatkowo:

- prowadzona jest wystawa prac lokalnych artystów, 
promująca dorobek artystyczny regionu.

Fot. Rafał Ociepka



fot.LimanowaForrest

Eliminacje Powiatowe Ogólnopol-
skiego Turnieju Motoryzacyjnego25
Szczyrzyckwiecień

26
kwiecień

 VII edycja Powiatowego 
konkursu „Pomysł na biznes”

Limanowa

"Cała Polska biega z mapą”12
Limanowamaj

Powiatowy Dzień Strażaka 2012

Limanowamaj

13 26-28

Limanowa

IX MEMP KIERAT 2012

maj

Imprezy wspierane przez Powiat Limanowski

XIII Przegląd 
Orkiestr Dętych 29

czerwiec Laskowa

29
Poręba Wielkamaj

XI Majówka u OrkanaMiędzynarodowa 
Konferencja Naukowa23

maj Szczyrzyc

XIV edycji Ogólnopolskiego 
Konkursu Plastycznego

27
Limanowakwiecień

Obchody Dnia Flagi1
Stara Wieś

I Bieg Ziemi Limanowskiej1
Limanowa - Stara Wieśmaj maj

WYDAWCA: Starostwo Powiatowe w Limanowej, tel. 18 3373-903, e-mail: promocja@powiat.limanowa.pl
OPRACOWANIE: Wydział Promocji, Kultury i Turystyki Starostwa Powiatowego w Limanowej 

PRZYGOTOWANIE DO DRUKU I DRUK: Drukarnia MM - Limanowa, tel. 18 337 01 10, www.mm.limanowa.pl
nakład 6000 szt., egzemplarz bezpłatny, data wydania: czerwiec 2012 r.



Ostoja natury i zdrowiaOstoja natury i zdrowiaOstoja natury i zdrowiaOstoja natury i zdrowia

Główni organizatorzy:


