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Wojewódzkie Wojewódzkie 
Święto PolicjiŚwięto Policji

W dniu 28 lipca br., w Limanowej, Małopolska Policja obchodziła swoje 
święto. Dla lokalnych policjantów, było to święto podwójne. W dowód 
uznania dla ich pracy Starosta Limanowski Jan Puchała, stojący na czele 
Społecznego Komitetu Fundacji Sztandaru przekazał im nowy, piękny 
sztandar ufundowany przez samorządowców.

więtowanie 93. rocznicy utworze-
nia policji rozpoczęła uroczysta Śmsza w Limanowskiej Bazylice 

odprawiona przez ordynariusza Die-
cezji Tarnowskiej ks. biskupa Andrze-
ja Jeża i ks. biskupa polowego Wojska 
Polskiego Józefa Guzdka. Podczas 
eucharystii poświęcony został nowy 
sztandar ufundowany przez samorzą-
dowców dla Komendy Powiatowej Po-
licji w Limanowej. 

Następnie uroczysty pochód przy 
akompaniamencie śląskiej orkiestry poli-

cyjnej przemaszerował na limanowski 
rynek. Tam meldunek o gotowości do 
uroczystości odebrał Zastępca Komen-
danta Głównego Policji nadinsp. An-
drzej Rokita.

Kończąc odczytywanie nadania 
sztandaru Starosta Limanowski Jan 
Puchała, przystąpił do wbijania gwoździ 
honorowych i wpisywania się do księgi 
pamiątkowej. Tego uroczystego aktu 
dokonali także: Wojewoda Małopolski 
Jerzy Miller, Zastępca Komendanta 
Głównego Policji nadinsp. Andrzej Ro-
kita, Małopolski Komendant Wojewódzki 
Policji nadinsp. Mariusz Dąbek, Biskup 
Tarnowski Andrzej Jeż, Przewodni-
czący Rady Powiatu Limanowskiego 
Tomasz Krupiński, przedstawiciele 
samorządów lokalnych.  

Podczas święta policji nie zabrakło 
wielu ciepłych słów i podziękowań dla 
policjantów i pracowników cywilnych 
policji za ich trudną i niebezpieczną 
służbę. Nadawany dzisiaj Komendzie 
Powiatowej Policji sztandar, jest wyra-
zem wdzięczności mieszkańców po-
wiatu limanowskiego dla policjantów 
tego regionu w uznaniu ich zasług na 
rzecz ochrony bezpieczeństwa miesz-
kańców. - mówił podczas uroczystości 
Jan Puchała Starosta Limanowski - 
Wojewódzkie Obchody Święta Policji w 
Limanowej połączone z przekazaniem 
sztandaru Komendzie Powiatowej Policji 
w Limanowej są dla nas szczególne, 
bowiem w ten sposób mamy okazję, by 
podziękować właśnie tutaj, na terenie 
powiatu limanowskiego - wszystkim 
funkcjonariuszom za pełną poświęceń 
pracę na rzecz bezpieczeństwa nie tylko 
w powiecie limanowskim, ale także w 
całym regionie - dodał na zakończenie.

Starosta złożył także podziękowania 
za dotychczasową wzorową i godną 
naśladowania współpracę na ręce 
Zastępcy Komendanta Głównego Policji 
nadinsp. Andrzeja Rokity, a także 
podziękowania i gratulacje do Małopol-
skiego Komendanta Wojewódzkiego – 
nadinsp. Mariusza Dąbka z okazji mia-
nowania na stopień generalski.  Podzię-
kowania skierował również na ręce 
Powiatowego Komendanta Policji 
w Limanowej - insp. Roberta Hahna, 
a także wszystkich Policjantów z KPP 
w Limanowej, za działania służące 
wzrostowi poczucia bezpieczeństwa, 
utrzymaniu oraz poprawie porządku 
publicznego w powiecie limanowskim. 

W tak ważnym dla policjantów dniu 
nie mogło zabraknąć odznaczeń 
i awansów na wyższe stopnie. W ten 
sposób zostało uhonorowanych 60 poli-
cjantów. 

Na zakończenie uroczystości przed-
stawiciele władz samorządowych prze-
kazali szefowi limanowskich policjantów 
symboliczny czek na kwotę 100 tys. zł, 
jako dofinansowanie do zakupu trzech 
nowych radiowozów. Marszałek Woje-
wództwa Małopolskiego Marek Sowa, 
wręczył również dyplom dla małopolskiej 
Policji za wkład w rozwój i promocję 
turystyki w regionie. 
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Jan Puchała 
starostów z okresu międzywojennego) wraz 
nadinsp. Andrzejem Rokitą Zastępcą 
Komendanta Głównego Policji

Starosta Limanowski, (w mundurze 

“Nadawany dzisiaj Komendzie Powiatowej Policji sztandar, jest wyrazem wdzięczności 
mieszkańców powiatu limanowskiego dla policjantów tego regionu w uznaniu ich zasług 
na rzecz ochrony bezpieczeństwa mieszkańców. (...)” - Jan Puchała Starosta Limanowski

Jan Puchała przekazuje 
nadinsp. Andrzejowi Rokicie  Zastępcy 
Komendanta Głównego Policji  sztandar 
dla Komendy Powiatowej Policji w Limanowej.

Starosta Limanowski, 

nadinsp. Mariusz Dąbek Małopolski Komendant 
Wojewódzki Policji, gratuluje zwycięzcom 
plebiscytu „Policjant roku 2012”.



Ocenie została poddana zaró-
wno jakość usług Urzędu, jak i dzia-
łalność w zakresie realizowanych 
inwestycji, wspierania edukacji, 
a także przedsiębiorczości.

rząd został wysoko oceniony 
przez Kapitułę konkursu otrzymu-Ując złote godło QI 2012  w kate-

gorii QI  Order - zarządzanie najwyższej 
jakości. Kapituła złożona z przedstawi-
cieli Ministerstwa Rozwoju Regional-
nego, Polskiej Agencji Rozwoju Przed-
siębiorczości, Klubu Polskie Forum ISO 

9000 oraz redakcji Forum Biznesu 
w Dzienniku Gazecie Prawnej doceniła 
i nagrodziła menadżerskie zarządzanie 
Starostwem Powiatowym w Limanowej, 
a także starania związane z wdraża-
niem, a także promowaniem idei jakości 
we wszystkich aspektach działalności 
powiatu. Program Najwyższa Jakość QI 
to obecnie największy konkurs projako-
ściowy w Polsce. Laureaci wyłaniani byli 
w trzech kategoriach: QI product – pro-
dukt najwyższej jakości, QI services – 
usługi najwyższej jakości, QI order – 
zarządzanie najwyższej jakości. 

Najwyższa Jakość Quality Interna-
tional to ogólnopolski program konkurso-
wy, w którym nagradzane są instytucje, 
producenci i usługodawcy, posiadający 
czytelną politykę jakości w odniesieniu 
do produktu, usług lub systemu zarzą-
dzania, odznaczający się szczególną 
dbałością o najwyższą jakość we wszy-
stkich aspektach swojej działalności. 
Celem konkursu jest promocja insty-
tucji, producentów i usługodawców, 
a przede wszystkim wytwarzanych 
przez nich wyrobów i usług o najwy-
ższych parametrach jakościowych, 
a przez to zwiększanie ich konkuren-
cyjności na rynku.

Kierujący Starostwem Powiatowym w Limanowej -  
Starosta Limanowski, został doceniony i nagrodzony za wdro-
żenie, a także promowanie idei jakości we wszystkich 
aspektach działalności powiatu, a także za menadżerskie 
zarządzanie urzędem. 

Jan Puchała,

Tegoroczna edycja zgromadziła około 300 uczestników z całej Polski - w tym 
małe, średnie i duże firmy oraz samorządy. 

- Bardzo mnie cieszy, że znaleźliśmy się 
w tak elitarnym gronie laureatów, którzy 
otrzymali Złote Godło QI. Jest to dla nas 
ogromne wyróżnienie, ale przede wszy-
stkim docenienie naszej dotychczasowej 
pracy - mówi Jan Puchała, Starosta 
Limanowski - To dzięki naszym stara-
niom związanym z wdrażaniem, a także 
promowaniem idei jakości we wszystkich 
aspektach działalności powiatu zosta-
liśmy docenieni. Chciałbym podkreślić, 
że u źródeł takiego sukcesu leży zaanga-
żowanie, nie tylko kadry zarządzającej, 
ale wszystkich pracowników naszego 
Urzędu a także podległych jednostek. 
Wprowadzona w urzędzie „Polityka 
Jakości” jasno precyzuje do osiągnięcia 
jakich celów jakościowych dąży Staro-
stwo Powiatowe w Limanowej. Cele te są 
monitorowane i analizowane, wraz z 
doskonaleniem systemu są aktualizo-
wane, a ich osiągnięcie jest dowodem 
skuteczności działania naszego Urzędu. 
Zdajemy sobie sprawę, jak cenną 
wartością jest dbałość o spełnianie 
oczekiwań wymagających klientów,  dla-
tego cieszy nas, że wysiłek całej kadry 
został dostrzeżony i doceniony - podsu-
mowuje starosta - Jest to również za-
chęta do dalszej wytężonej pracy, by 
obsługa naszych klientów była nie tylko 
komfortowa, ale wydajniejsza i jeszcze 
sprawniejsza.
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FORUM

28 września br. w Poznaniu, Jan Puchała Starosta Limanowski 
odebrał medal – za Najwyższą Jakość Quality International 2012, 
w kategorii Zarządzanie Najwyższej Jakości! 

ZarządzanieZarządzanie 
Najwyższej Jakości 
 
Najwyższej Jakości 
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Dodatkowe środki na 
aktywizację bezrobo-
tnych to efekt starań 
władz Powiatu Limano-
wskiego. Aktywnie 
walczymy z problemem 
bezrobocia i staramy 
się aktywizować osoby 
bezrobotne. Liczę na 
to, że te dodatkowe 
pieniądze przyczynią 
się do powstania 
nowych firm i miejsc 
pracy. Mamy bardzo 
wielu mieszkańców z 
ciekawymi pomysłami 
na biznes, wspieramy 
ich poprzez dotacje na 
działalność. Szanse na 
środki finansowe mają 
także przedsiębiorcy, 
dofinansowujemy m.in. 
nowe stanowiska pracy. 

Uzyskano również zapewnienie iż wnioski 
powiatów o najtrudniejszej sytuacji na rynku 
pracy będą traktowane priorytetowo i mogą 
liczyć na przychylność  Ministerstwa Pracy.

Wicestarosta Limanowski
Franciszek Dziedzina

 Pracy i Polityki Społecznej
W dniu 25 lipca 2012r. w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej odbyło się 
spotkanie przedstawicieli powiatu limanowskiego z Ministrem Pracy i Polityki 
Społecznej.

Główną tematyką spotkania było przed-
stawienie i omówienie sytuacji na rynku pra-
cy powiatu limanowskiego oraz, możliwości 
uzyskania dodatkowych środków z Funduszu 
Pracy.

W spotkaniu uczestniczyli: Władysław Kosi-
niak – Kamysz, Sekretarz Stanu Jacek Męcina, 
doradca Ministra Marcin Horyń, rzecznik pra-
sowy Ministra Pracy Janusz Sejmej oraz 
przedstawiciele powiatu limanowskiego: Wice-
starosta Limanowski - Przewodniczący Powia-
towej Rady Zatrudnienia w Limanowej Franci-
szek Dziedzina i Dyrektor Powiatowego Urzędu 
Pracy w Limanowej Marek Młynarczyk. 

Wg informacji przekazanych przez Ministra 
Pracy w najbliższym czasie będą uruchomione 
dodatkowe środki z rezerwy Funduszu Pracy. 
Środki mają być przeznaczone na wsparcie w 
rejonach o najwyższej stopie bezrobocia  i reali-
zację programów  zapewniających  osiągnięcie  
wysokiego wskaźnika zatrudnienia po ich 
zakończeniu. Oznacza to, że skorzystają z tych 
środków głównie pracodawcy  gwarantujący 
zatrudnienie bezrobotnych po zakończeniu stażu 
lub subsydiowanego zatrudnienia. 

W dniu 27 sierpnia 2012 roku w Starostwie Powiatowym w Limanowej 
odbyło się kolejne w tym roku posiedzenie Powiatowej Rady 
Zatrudnienia w Limanowej, któremu przewodniczył Franciszek 
Dziedzina Wicestarosta Limanowski.

Spotkanie z Ministrem 

Na zdjęciu od lewej: Marek Młynarczyk dyrektor PUP w 
Limanowej, Władysław Kosiniak Kamysz Minister Pracy 
i Polityki Społecznej, Franciszek Dziedzina Wicesta-
rosta Limanowski, Jacek Męcina Sekretarz Stanu .

miany są wynikiem pozyskania 
przez Powiatowy Urząd Pracy w ZLimanowej dodatkowych środków 

z Funduszu Pracy, o które zabiegali 
Wicestarosta Limanowski oraz Dyrektor 
Powiatowego Urzędu Pracy w Limano-
wej podczas spotkania z Ministrem 
Pracy i Polityki Społecznej.

Aktywizacja bezrobotnych

Na posiedzeniu Rada pozytywnie 
zaopiniowała propozycję zmian w po-
dziale środków Funduszu Pracy i Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego na 
finansowanie aktywnych programów 
realizowanych przez PUP w Limanowej 
w 2012 roku.

Pozyskane fundusze przeznaczone 
zostały na: 

Łączna kwota 
pozyskanych środków 
na aktywne programy.2 mln zł

Z prac Powiatowej Rady Zatrudnienia w LimanowejZ prac Powiatowej Rady Zatrudnienia w Limanowej

    
    
    
    
    Szkolenia - ponad 153 tys. zł

Prace interwencyjne - 24 tys. zł

Roboty publiczne - ponad 309 tys. zł

Staże - ponad 536 tys. zł

Jednorazowe środki na podjęcie 
działalności gospodarczej 
- ponad 470 tys. zł

Refundacja wyposażenia 
stanowiska pracy- ponad 510 tys. zł

Przyznane dodatkowo środki pozwolą na 
zaktywizowanie łącznie 

Przedmiotem obrad Rady było również 
omówienie aktualnej sytuacji na rynku 
pracy powiatu limanowskiego oraz 
bieżącej działalności PUP w Limanowej.

ok. 400 osób 
bezrobotnych.
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Jan Więcek
Członek Zarządu Powiatu

Z myślą o najmło-
dszych uczestnikach 
ruchu na drogach po-
wiatowych kontynu-
ujemy zeszłoroczne 
inwestycje związane 
z poprawą bezpieczeń-
stwa dzieci i młodzieży 
w okolicy placówek 
oświatowych na tere-
nie Powiatu Limanow-
skiego. Okolice szkół 
wymagają od kiero-
wców szczególnej 
ostrożności bo w takim 
rejonie ruch pieszych 
jest wzmożony. Tymi 
pieszymi w większości 
są dzieci i młodzież. 
Dlatego unowocześni-
liśmy i odpowiednio 
oznakowaliśmy 
przejścia dla pieszych 
w tych newralgicznych 
miejscach 

ostrzegawcze z napisem „Kierowco Zwolnij”.
W sumie zmodernizowano i unowocześniono 

23 przejścia dla pieszych w okolicach obiektów 
oświatowych na terenie Powiatu Limanow-
skiego.

Zmodernizowane przejścia dla pieszych 
z pasami akustycznymi, sygnalizacją świetlną 
oraz tablicami “Kierowco Zwolnij”:
Tymbark, Wilkowisko, Jodłownik, Szczyrzyc.

Zmodernizowane przejścia dla pieszych 
z pasami akustycznymi i tablicami „Kierowco 
Zwolnij”:
Mstów, Siekierczyna, Niedźwiedź, Kasinka 
Mała.

Do końca 2012 roku zmodernizowane 
zostaną jeszcze dwa przejścia dla pieszych 
w miejscowościach Łostówka i Wilczyce.

Powiatowy Zarząd Dróg w Limanowej  
w ciągu ostatnich kilku miesięcy przepro-
wadził gruntowaną modernizację przejść dla 
pieszych w okolicach szkół na terenie na-
szego powiatu. Działania te mają zwiększyć 
bezpieczeństwo dzieci i młodzieży podczas 
prze-chodzenia przez jezdnię.

Niezależnie od tego, jakiego środka trans-
portu używamy, każdy z nas prędzej czy później 
staje się uczestnikiem ruchu pieszych. Tym sa-
mym każdy z nas jest potencjalną ofiarą wypa-
dków, jakie mają miejsce na drogach.

- Wykonaliśmy niekonwencjonalne przejścia 
dla pieszych z masy grubowarstwowej. Kierowcy 
dojeżdżający do przejścia natrafiają na pasy 
akustyczne które sygnalizują zbliżanie się do 
miejsca gdzie trzeba zachować szczególną 
ostrożność – informuje Marek Urbański Dyre-
ktor PZD, nadzorujący zadanie.

Poprawa warunków bezpieczeństwa to także 
instalacja sygnalizacji świetlnej przed pasami. 
Światła zasilane są bateriami słonecznymi.

- Gdy pieszy znajduje się przed przejściem 
specjalna fotokomórka wyłapuje jego obecność i 
uruchamia sygnalizację. Kierowca widzi z daleka 
żółte pulsujące światło ostrzegawcze. Takie 
rozwiązanie zdecydowanie poprawia bezpie-
czeństwo pieszego na pasach. – dodaje 
Dyrektor PZD

Wykonano i zainstalowano także tablice 

Podczas wakacji odbywały się remonty 
sal i innych szkolnych pomieszczeń. Wię-
kszość z nich zakończyła się wraz 
z pierwszym dzwonkiem. Oprócz drobnych 
remontów trwały też duże inwestycje. 

Przedstawiciele Władz Powiatu Limanow-
skiego dokonali odbioru nowoczesnych po-
mieszczń do celów dydaktycznych przy 
limanowskim „Mechaniku”.

- Zespół Szkół Technicznych i Ogólno-
kształcących w Limanowej zyskał nowocze-
sne pomieszczenia dydaktyczne, roboty 
remontowe kosztowały 144 219,04 zł brutto. 
Pierwsze piętro internatu jest teraz nowocze-
snym miejsce, w którym młodzież może w 
bardzo komfortowych warunkach uczyć się – 
mówi Jan Puchała Starosta Limanowski.

Zadanie o nazwie  „Adaptacja części 
pomieszczeń ZSTiO w Limanowej do celów 
dydaktycznych w związku z włączeniem II LO 
do ww zespołu” realizowane było od 22 maja 
2012 r., a zakończenie robót budowlanych 
nastąpiło 15 sierpnia br.

Zakres robót obejmował:
- roboty rozbiórkowe pomieszczeń, urzą-

dzeń sanitarnych i instalacji,
- wykonanie izolacji, posadzek, tynków, 

malowanie pomieszczeń,
- wykonanie instalacji sanitarnych i montaż 

urządzeń,
- wykonanie okładzin ścian w pomieszcze-

niach higieniczno-sanitarnych,
- montaż kabin HPL w pomieszczeniach 

higieniczno-sanitarnych,
- wykonanie instalacji elektrycznych i nisko-

prądowych. 
W odbiorze pomieszczeń dydaktycznych 

uczestniczyli m.in.:
Jan Puchała Starosta Limanowski, Fran-

ciszek Dziedzina Wicestarosta Limanowski, 
Mieczysław Uryga Członek Zarządu Powiatu 
Limanowskiego, Grażyna Szumilas Dyrektor 
ZSTiO w Limanowej, Stanisław Gorczowski 
Dyrektor Wydziału Gospodarczego i Infrastru-
ktury Starostwa Powiatowego.

Inwestycje w szkołach

Mieczysław Uryga
Etatowy Członek 
Zarządu Powiatu

Podnoszenie poziomu 
szkolnictwa ponad-
gimnazjalnego to 
zadanie priorytetowe. 
Jako Zarząd 
i Rada Powiatu, 
staramy się by dbać 
o wyposażenie szkół, 
modernizację i remo-
nty. Dzięki wspólnemu 
zaangażowaniu całe-
go Zarządu i większo-
ści Rady Powiatu, 
konsekwentnie reali-
zujemy wcześniej 
przyjęte plany. Chcia-
łbym zwrócić uwagę 
na fakt jak wiele 
inwestycji realizujemy 
dla poprawy warun-
ków pracy i nauki 
w szkołach naszego 
powiatu.

Bezpieczeństwo pieszych



infrastruktury drogowej
Oddano do użytku wyremontowany odcinek drogi powiatowej 
Wiśniowa - Wierzbanowa - Przenosza - Skrzydlna w miejscowości 
Przenosza.

Zgodnie z założeniami wyko-
nano około 1 km nowej nawierzchni 
bitumicznej wraz ze wzmocnieniem 
podbudowy drogi, w ramach po-
prawy bezpieczeństwa pieszych 
wykonano 886 mb pobocza bitumi-
cznego oraz 60 mb chodnika.  Re-
montem objęto również odwodnie-
nie wyremontowanej drogi - wyko-
nano kanalizację deszczową, uło-
żono korytka wodościekowe oraz 
umocniono skarpy

Pozyskiwanie środków zewnę-
trznych przez nasz Powiat umożli-
wia realizowanie tak dużych inwe-
stycji. Mamy bardzo dobrą sieć 
dróg powiatowych, które są wyre-
montowane, posiadają nowa na-
wierzchnię. Staramy się o kolejne 
dofinansowania i środki zewnę-
trzne.

Tomasz Krupiński
Przewodniczący Rady
Powiatu Limanowskiego

Powiatu Limanowskiego
Podczas konwentu Wójtów i Burmistrzów Powiatu Limanowskiego, 
Wojewoda Małopolski Jerzy Miller w imieniu Prezydenta RP wręczył 
odznaczenia. Wśród wyróżnionych znalazł się Tomasz Krupiński, 
Przewodniczący Rady Powiatu Limanowskiego, który postanowie-
niem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego otrzymał Złoty 
Krzyż Zasługi. 

Krzyże Zasługi - ustanowione zostały 
w 1923 roku, nadwane są osobom, które 
mają zasługi dla państwa i obywateli 
spełniając czyny przekraczające zakres 
ich zwykłych obowiązków, a przyno-
szące znaczną korzyść państwu lub 
obywatelom, a także za wzorowe, 
wyjątkowo sumienne wykonywanie 
obowiązków zawodowych, ofiarną 
działalność publiczną, ofiarne niesienie 
pomocy oraz działalność charytatywną.

Wśród odznaczonych znaleźli się:
- za zasługi w działaności charytatywnej, 
społecznej i kulturalnej na rzecz Gminy 
Mszana Dolna odznaczony został 

Złotym Krzyżem Zasługi - Franciszek 
Leżański.
- za zasługi w działalności na rzecz spo-
łeczności lokalnej odznaczeni zostali:
 

Złotym Krzyżem Zasługi - 
 Przewodniczący Rady Po-

wiatu Limanowskiego.

Brązowymi Krzyżami Zasługi:

- Jadwiga Hebda

- Maria Kądziołka

- Adam Kita

- Antoni Smęda

- Walenty Szubryt

Tomasz 
Krupiński

Dodatkowo za zasługi w upowsze-
chnianiu kultury i tradycji ludowej odzna-
czony został: Józef Tokarczyk.

Podczas swojego wystąpienia Woje-
woda Jerzy Miller podziękował wszy-
stkim odznaczonym za zaangażowanie 
i trud,  życzył  także kolejnych sukcesów 
zawodowych i wszelkiej pomyślności 
w życiu osobistym.
- Dzisiejsze odznaczenia wręczone 
przez Pana Wojewodę Jerzego Millera 
w imieniu Prezydenta RP są nie tylko 
uhonorowaniem tych osób, ale przede 
wszystkim  docenieniem ich pracy dla 
całej społeczności naszego powiatu- 
mówił Jan Puchała Starosta Limanowski 
gratulując wszystkim odznaczonym.

Zasłużeni dla 

 ramach w/w inwestycji,  wyko-
nano dwa zadania pn.: "Remo-Wnt drogi powiatowej nr 1922 K 

Wiśniowa - Wierzbanowa - Przenosza - 
Skrzydlna w miejscowości Przenosza w 
ramach usuwania skutków klęsk żywio-
łowych - powódź 2011" oraz "Przebu-
dowa pobocza przy drodze powiatowej 
nr 1922 K Wiśniowa - Wierzbanowa - 
Skrzydlna w miejscowości Przenosza. 
- Łączny koszt robót wyniósł 987 150,83 
zł, w tym 427 051,00 zł uzyskano z 
budżetu państwa w ramach usuwania 
skutków klęsk żywiołowych, udział Po-

wiatu Limanowskiego wyniósł 339 
791,83 zł natomiast Gminy Dobra 220 
308,00 zł.

Kolejna wyremontowana droga powiatowa

 Poprawa 

INWESTYCJE POWIATOWE
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Przewodniczący Rady – Tomasz 
Krupiński, po przywitaniu gości, stwier-
dzeniu quorum, przyjęciu porządku 
obrad oraz protokołu z ostatniej sesji, 
dokonał otwarcia posiedzenia.

a wstępie, zgodnie z porządkiem 
obrad Starosta Limanowski Jan NPuchała przedstawił sprawozda-

nie z pracy i spotkań Członków Zarządu 
Powiatu Limanowskiego w okresie mię-
dzy sesjami.
Kolejnym punktem obrad było przyjęcie 
uchwały w sprawie wskazania etato-
wego Członka Zarządu Powiatu Limano-
wskiego - został nim Mieczysław Uryga 
dotychczasowy Nieetatowy Członek Za-
rządu. Mieczysław Uryga będzie się 
zajmował sprawami edukacji i sportem 
jak również budownictwa.

Kolejne punkty obrad przedstawiała 
Elżbieta Nastałek Skarbnik Powiatu, 
należały do nich m.in. uchwała w sprawie 
zmian w Wieloletniej Prognozie Finanso-
wej Powiatu Limanowskiego, czy uchwa-
ła w sprawie zmian w budżecie w 2012 
roku. Skarbnik Powiatu przedłożyła 
Radnym Powiatu informację na temat 
przebiegu wykonania budżetu za 
I półrocze 2012 roku, kształtowaniu się 
wieloletniej prognozy finansowej, w tym 
o przebiegu realizacji przedsięwzięć, 
o których mowa w art. 226 ust 3 ustawy 

Sesja Rady Powiatu Limanowskiego
29 sierpnia br., w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Limanowej odbyła się XVI sesja Rady 
Powiatu Limanowskiego IV kadencji. Podczas obrad Radni zapoznali się z informacją z zakresu 
gospodarowania mieniem Powiatu Limanowskiego za I półrocze 2012 r. przyjęli uchwały w sprawie 
ustalenia wysokości opłat oraz wysokości kosztów za  usunięcie i parkowanie pojazdu na parkingu 
strzeżonym, a także m.in. pozytywnie odnieśli się do propozycji przystąpienia Powiatu 
Limanowskiego projektu „Aktywne 50+”.

o finansach publicznych, a także wyko-
naniu planu finansowego za I półrocze 
2012 roku Szpitala Powiatowego przed-
łożonego Zarządowi Powiatu przez 
Dyrektora Szpitala.  

Następnie Radni zapoznali się 
z informacją z zakresu gospodarowania 
mieniem Powiatu Limanowskiego za 
I półrocze 2012 r. przedstawioną przez 
Annę Mordarską, a także z uchwałami w 
sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne 
przejęcie na rzecz Powiatu Limanow-
skiego nieruchomości Skarbu Państwa, 
oznaczonej numerami działek  ewiden-
cyjnych 1230/3 o powierzchni 0,02 ha 
oraz 1245 o powierzchni 1,03 ha 
położone  w Pisarzowej, czy uchwały 
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
kolejnych umów najmu  czterech pomie-
szczeń znajdujących się w budynku 
internatu Zespołu Szkół Ponadgimna-
zjalnych w Mszanie Dolnej, pomieszcze-
nia znajdującego się  w budynku szkoły 
ZSP w Mszanie Dolnej,  czy w budynku 
Zespołu Szkół Nr 1 w Limanowej przy 
ul. Witosa 5 – budynek „B”. 

Kolejnym punktem obrad było podję-
cie uchwały w sprawie ustalenia wysoko-
ści opłat oraz wysokości kosztów za  
usunięcie i parkowanie pojazdu na 
parkingu strzeżonym, które przedstawił 
Zygmunt Biedroński Dyrektor Wydziału 

Komunikacji i Transportu. Następnie 
Wicestarosta Franciszek Dziedzina 
przedstawił propozycję przystąpienia 
Powiatu Limanowskiego do realizacji 
przez Powiat Limanowski projektu nr 
POKL.06.01.01-12-048/12 pod nazwą 
„Aktywne 50+”, czyli dla osób powyżej 
pięćdziesiątego roku życia.

Natomiast w ostatnim punkcie obrad - 
Wnioski i oświadczenia Radnych, Anna 
Wilk, Przewodnicząca Komisji Zdrowia 
zaproponowała nadanie Szpitalowi 
Powiatowemu w Limanowej imienia 
„Bożego Miłosierdzia”. Ta propozycja 
zostanie poddana dyskusji.

RADA POWIATU LIMANOWSKIEGO

W trakcie sesji Radni przegłosowali 
uchwałę, powołującą na stanowisko 
etatowego Członka Zarządu Powiatu 
Limanowskiego - Mieczyława Urygę.
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Jacenty Musiał
Przewodniczący Komisji 

Bezpieczeństwa Obywateli 

W pracach Komisji radni, zapoznają się z oceną stanu po-
rządku publicznego i bezpieczeństwa pożarowego, sanitar-
nego, weterynaryjnego oraz stanu zagrożeń katastrofami 
budowlanymi na terenie Powiatu Limanowskiego, na 
podstawie informacji uzyskanych od:

a) Komendanta Powiatowego Policji w Limanowej,
b) Komendanta Powiatowego PSP w Limanowej,
c) Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 

w Limanowej,
d) Powiatowego Lekarza Weterynarii w Limanowej,
e) Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego 

w Limanowej,

Radni pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie 
przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 
2011 i udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu. Zapoznali 
się także z sytuacją lokalową i problemami dotyczącymi 
funkcjonowania Komendy Powiatowej Policji w Limanowej.

Maria Stokłosa
Wiceprzewodnicząca
Komisji ds. Pomocy Społecznej

Podczas ostatnich posiedzeń Komisja pozytywnie zaopi-
niowała m.in.: projekt uchwały Rady Powiatu Limanowskiego 
w sprawie przyjęcia do realizacji „Programu Rozwoju  Pieczy 
Zastępczej Powiatu Limanowskiego na lata 2012 – 2014”., 
sprawozdanie z realizacji w 2011 r. „Powiatowego Programu 
Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Powiatu Limano-
wskiego na lata: 2009-2014” a także sprawozdanie z realizacji 
w 2011 r. „Powiatowej Strategii Rozwiązywania  Problemów 
Społecznych Powiatu Limanowskiego na lata 2010 – 2016”.

Radni zapoznali się także z informacją o wykonaniu planu 
finansowego za I półrocze 2012 roku Szpitala Powiatowego  
a także z informacją nt. funkcjonowania Powiatowego Zespołu 
do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności przy PCPR 
w Limanowej. Podczas ostatniego posiedzenia Komisji, Radni 
zapoznali się z informacją na temat wniosków złożonych w 
ramach programu pn.: „Program wyrównywania różnic między 
regionami II” na rok 2012 r. a także informacją na temat 
programu PFRON pn.: „Aktywny samorząd”.

Radni pracujący w Komisji ds. Bezpie-
czeństwa Obywateli w najbliższym 
czasie, wezmą udział w corocznych 
ćwiczeniach Powiatowego Zespołu 
Zarządzania Kryzysowego oraz doko-
nają ich oceny. Spotkają się także z 
Prezydium Zarządu Oddziału Powiato-
wego Związku OSP RP w celu zapo-
znania się ze stanem ochrony przeciw-
pożarowej w jedmstakch OSP z terenu 
Powiatu Limanowskiego. 

Komisja ds. POMOCY SPOŁECZNEJ

Radni pracujący w Komisji ds. 
Pomocy Społecznej w planie pracy 
na najbliższe miesiące zapoznają 
się m.in. z informacją nt. funkcjo-
nowania Powiatowego Zespołu do 
Spraw Orzekania o Niepełnospra-
wności przy PCPR w Limanowej.  
Zaopiniują także projekty budżetów 
DPS - ów, Domu Dziecka, PCPR. 

Komisja BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI

z prac KOMISJI
Rady Powiatu Limanowskiego

Krzysztof Żądło
Wiceprzewodniczący Komisji 

ds. Rozwoju i Inicjatyw Gospodarczych 

W pracach Komisji, Radni zapoznali się między innymi 
z przedłożoną przez Zarząd Powiatu: 

a) informacją o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 
2012 roku, 

b) informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy 
finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć 
 o których mowa w ustawie o finansach publicznych,

c) informacją o wykonaniu planu finansowego za I półrocze 
2012 roku Szpitala Powiatowego przedłożonego Zarządowi 
Powiatu przez Dyrektora Szpitala, 

d) informacją o działaniu Punktu Wspierania Przedsię-
biorczości oraz Rady Przedsiębiorczości Powiatu Limanow-
skiego. 

Radni pozytywnie zaopiniowali projekty uchwał:
-  w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu 

powiatu za rok 2011 i udzielenia absolutorium dla Zarządu 
Powiatu.

- w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu Limanowskiego 
w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Powiatu Limanow-
skiego.

Grzegorz Dziadoń
Wiceprzewodniczący 
Komisji Rewizyjnej 

Kontrolując realizację dochodów i wydatków budżetu 
powiatu za rok 2011, Komisja Rewizyjna wydała pozytywną 
opinię dotyczącą wykonania budżetu powiatu Limanowskiego 
za rok 2011 oraz sformułowała wniosek absolutoryjny.

Spotykając się na ostatnim posiedzeniu Radni pracujący 
w Komisji Rewizyjnej, zapoznali się z przedłożoną przez 
Zarząd Powiatu: 

a) informacją o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 
2012 roku,

b) informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy 
finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć o 
których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych,

c) informacją o wykonaniu planu finansowego za I półrocze 
2012 roku Szpitala Powiatowego przedłożonego Zarządowi 
Powiatu przez Dyrektora Szpitala.

Według planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2012 
Radni będą opiniować projekt budżetu Powiatu na 2013 r. wraz 
z projektem uchwały w sprawie wieloletniej prognozy 
finansowej. Komisja na bieżąco rozpatruje również skargi 
i wnioski. 

Według planu pracy na rok 2012, 
Radni z Komisji ds. Rozwoju i Inicja-
tyw Gospodarczych, analizując 
społeczno - gospodarczy charakter 
Powiatu Limanowskiego będą 
zajmować się analizą inwestycji 
powiatowych. Spotkają się także z 
Zarządem Spółki “Gorczańskie Wody 
Termalne” celem omówienia strategii 
Spółki na najbliższe lata.

Komisja REWIZYJNA

Komisja Rewizyjna opiniuje wykonanie 
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 ds. ROZWOJU i INICJATYW GOSPODARCZYCH 
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 - Rozmowa z 
   Dyrektorem Szpitala Powiatowego w Limanowej

Marcinem Radziętą 

Po pierwsze Pacjent

fot: Szpital Powiatowy w Limanowej

Utrzymanie wysokiego standardu jakości świadczonych usług.

Z wykształcenia jest prawnikiem. Uko-
ńczył studia podyplomowe z Zarzą-
dzania w Służbie Zdrowia w Krakowie 
pod patronatem Okręgowej Izby 
Lekarskiej. Przez ostatnie 5 lat pełnił 
funkcję Dyrektora Wydziału Organi-
zacji i Zdrowia Starostwa Powiatowe-
go w Limanowej. Do jego obowiązków 
należała bieżąca koordynacja prac 
wydziałów Starostwa i jednostek 
organizacyjnych oraz nadzór nad 
prawidłowym funkcjonowaniem 
Szpitala Powiatowego w Limanowej, 
nad którym Powiat sprawuje nadzór 
jako organ założycielski i podmiot 
tworzący. 

Marcin Radzięta
Dyrektor Szpitala 

Powiatowego w Limanowej

SZPITAL POWIATOWYSZPITAL POWIATOWY
w Limanowejw Limanowej

Jakie działania zamierza Pan 
wprowadzić w szpitalu?
Motto limanowskiego szpitala brzmi „Po 
pierwsze pacjent”. To jest najważniejszy 
cel, nie tylko mój, ale i jak sądzę, 
każdego pracownika Szpitala. Jesteśmy 
po to by służyć ludziom w chorobie. 
Chciałbym aby nasz szpital cały czas się 
rozwijał, by nasi pacjenci na miejscu w 
Limanowej mogli znaleźć wszechstron-
ną pomoc, bez konieczności dalekich 
nieraz dzisiaj wyjazdów. 

Jaka jest obecnie sytuacja finan-
sowa szpitala?
Wynik finansowy Szpitala za ubiegły rok 
był na plusie, niemniej jednak już od 
kilku lat wynik finansowy ulega 
stopniowemu pogorszeniu i zmalał z 
ponad 6 mln zł w 2007 roku do 0,5 mln zł 
na koniec 2011 r. Gdyby do tego dodać 
konieczne inwe-stycje, które muszą 
zostać wykonane obecnie i nie da się ich 
już „przesuwać” w czasie (lądowisko, 
b l o k  p o r o d o w y  c z y  s y s t e m  
p rzec iwpoża rowy)  t o  sy tuac ja  
finansowa Szpitala staje się bardzo 
trudna. Coraz bardziej drożeją usługi 
zewnętrzne (np. prąd czy gaz) co 
sprawia, iż coraz trudniej jest zbilanso-
wać działalność Szpitala. Do tego 
dochodzą co raz to nowe obciążenia 
finansowe nakładane na szpitale, jak 
chociażby ostatnio - ubezpieczenie od 
zdarzeń medycznych.

Czy w najbliższym czasie przewi-
duje Pan jakieś znaczące remonty?
W chwili obecnej trwa remont bloku 
porodowego oraz kończymy prace 
modernizacyjne kilku oddziałów, a także 
inwestycję „solarową”. Szpital ma już 
swoje lata i wymaga ciągłych nakładów 
remontowych. W najbliższym czasie pla-
nujemy jeszcze poprawę otoczenia 
wokół Szpitala oraz warunków funkcjo-
nowania Oddziału Ginekologii i Położni-
ctwa. 

A jeśli chodzi o dodatkowe środki na 
rozwój i modernizację szpitala?
Myślę, że najpoważniejszym problemem 
jest fakt, iż skończyły się środki unijne, 
które można było wykorzystać na 
konieczne prace. Czekamy na nowe 
rozdanie, bo w latach 2007 – 2013 dzięki 
pomocy środków unijnych udało się 
naprawdę zrobić wiele (blok operacyjny, 
ciepła sień, solary). Szkoda, że nie 
skorzystano z dofinansowania do reali-
zacji niezbędnej inwestycji jaką jest 
budową lądowiska. W tym momencie już 
takiej możliwości nie ma. Ta inwestycja 
musi zostać wykonana do końca 2013 
roku, aby mógł funkcjonować Szpitalny 
Oddział Ratunkowy. 
      
A ilu obecnie pacjentów może przyjąć 
limanowski szpital? Czy jest to wysta-
rczające?
Szpital dysponuje bazą 301 łóżek. Jest to 
w chwili obecnej liczba adekwatna do 
potrzeb Powiatu Limanowskiego.

A ile osób jest zatrudnionych w Szpi-
talu Powiatowym w Limanowej? Czy 
w porównaniu do liczby pacjentów, 
których może przyjąć szpital, to ilość 
wystarczająca?
Od lat szpitale, w tym także i nasz bory-
kają się z przerostem zatrudnienia. Po 
prostu nie możemy już działać tak, jak 
przed zmianą systemu. Z jednej strony 
potrzebujemy i szukamy wykwalifikowa-
nego personelu, w szczególności leka-
rzy, z drugiej musimy redukować wysokie 
koszty osobowe. W szpitalu limanow-
skim będzie zmiana organizacyjna, która 
niewątpliwie pociągnie za sobą zmiany 
personalne. Optymalizacja zatrudnienia 
jest jednym z podstawowych elementów 
warunkujących, po pierwsze utrzymanie 
dotychczasowej formy organizacyjno – 
prawnej Szpitala, po drugie skuteczny 
proces niezbędnej restrukturyzacji pla-
cówki. Szpital jest na tyle dużym 
pracodawcą, że zmiany kadrowe trwają 
cały czas. W chwili obecnej trwa jeszcze 
analiza zatrudnienia w poszczególnych 
komórkach organizacyjnych, która doce-
lowo określi konieczność zmian perso-
nalnych, w tym również zwolnienia. To 
nie jest tak, że ktoś raz do Szpitala 
przyjęty ma gwarancję pracy na zawsze. 
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Festyn Festyn 

Ta akcja charytatywna miała na celu, 
przede wszystkim zbiórkę pieniędzy na 
operację małego Karolka Talaska 
u którego stwierdzono złożoną wro-
dzoną wadę serca - Karolek wymaga 
dwóch operacji, które muszą być prze-
prowadzone w odpowiednim wieku 
dziecka. I etap należałoby wykonać, gdy 
będzie miał 6 miesięcy a więc w paździe-
rniku 2012 roku, natomiast II etap 
w wieku dwóch lub trzech lat – napisali w 
swoim apelu rodzice małego Karolka.

Tego dnia dla małego chłopca zmie-
rzyły się Wisła Kraków z Limanovią - 
Szubyt a także drużyny „Uśmiechu 
Dziecka” i „Wielkiego Serca” w skład 

których weszli przedstawiciele samorzą-
dów lokalnych, przedsiębiorcy, lekarze 
i aktorzy, którzy zagrali o pamiątkowe 
„Puchary Starosty Limanowskiego 
o Uśmiech Dziecka” .

Podczas przerwy w meczu, zostały 
przeprowadzone aukcje przedmiotów 
w tym m.in. koszulki Wisły Kraków 
z autografami całej drużyny, przekazane 
przez Zbigniewa Szubryta, sponsora 
drużyn. Kluby kibiców Limanovii - 
Szubryt /partnerzy akcji/, przekazały 
t-shirty z autografami Rosjanek - dwu-
krotnych mistrzyń świata w siatkówce, 
t-shirt Teamu Lotos Dynamic (dwukro-
tnych Mistrzów Polski 2010 i 2011 w Raj-
dowych Samochodowych Mistrzo-
stwach Polski, pamiątki z autografami 
Kajetana Kajetanowicza, Jarosława Ba-
rana, czy Tomasza Kowala. Na licytacji 
znalazły się także przedmioty przeka-
zane przez lokalnych przedsiębiorców, 
w tym m.in. obrazy. 

Tego dnia oprócz rodziców Karolka 
Talaska, na stadionie byli z nami także 
Ania Potaczek i Maciej Debosz - bardzo 
dobrze  znani z serialu „W11”, którzy oso-
biście zaangażowali się w pomoc dla ma-
łego chłopca.

Dziękuję wszystkim za ofiarność. 
Budujące jest dla mnie jako Starosty 
Limanowskiego, że mogę reprezento-
wać tak wspaniałych ludzi, jakimi są 
mieszkańcy Limanowszczyzny, którzy 
zawsze okazują wielkie serce, poma-
gając potrzebującym. Wszyscy udowa-
dniamy dzisiaj że najważniejsze jest dla 
nas życie tego małego chłopca. Trzyma-
my kciuki za powodzenie w trakcie 
operacji w Monachium – mówił starosta 
Jan Puchała, ktory powitał na Limanow-
szczyźnie przedstawicieli klubów Wisły 
Kraków i Limanovii, samorządowców, 
przedsiębiorców, a także wszystkie 
osoby przybyłe w tym dniu na stadion, by 
wspierać akcję zbiórki pieniędzy na 
niezbędną operację.

5 września 2012r. 5 września 2012r. stadion MKS Limanoviistadion MKS Limanovii

W dniu 5 września br. na stadionie 
MKS Limanovia odbył się festyn cha-
rytatywny na rzecz Karolka Talaska. 
Tego dnia dla małego chłopca z wadą 
serca zmierzyły się między innymi 
drużyny piłkarskie Wisła Kraków 
z Limanovią - Szubyt. 

roczystego otwarcia festynu do-
konał Zbigniew Szubryt właści-Uciel firmy SZUBRYT, wraz z inicja-

torem akcji Janem Puchałą Starostą 
Limanowskim, a także Ryszardem 
Kulmą Prezesem MKS Limanovia 
i Markiem Czeczótką Przewodniczą-
cym Stowarzyszenia Związek Limano-
wian.

Tyle udało się zebrać 
na konto Karolka, 

podczas festynu 2020ponadponad

 tys zł. tys zł.

Organizatorem festynu byli: Powiat 
Limanowski, MKS Limanovia, firma 
SZUBRYT Zbigniewa Szubryta. Współ-
organizatorami: Szpital Powiatowy w Lima-
nowej, Komenda Powiatowa Policji 
w Limanowej, Stowarzyszenie Związek 
Limanowian. Partnerami wspierającymi 
akcję; Kluby Kibiców MKS Limanovia 
/Władcy Ziemi Limanowskiej i Grupa 100/.
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impreza odbyła się w Wiosce Indiańskiej, 
która znajduje się w Męcinie.

W spotkaniu udział wzięło kilka-
dziesiąt osób, w tym rodziny zastępcze, 
dziewczynki z Domu Dziecka w Łuko-
wicy wraz z wychowawczynią a także  
goście: Starosta Limano-
wski oraz Przewodniczący 
Rady Gminy Limanowa i Monika Nawa-
laniec Dyrektor Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie wraz z Pracownikami. 

Jan Puchała 
Józef Oleksy 

W dniu 1 września 2012 r. już po raz 
dziewiąty rodziny zastępcze z terenu 
Powiatu Limanowskiego spotkały się, 
aby wspólnie spędzić czas i wymienić 
się doświadczeniami, które nabywają 
każdego dnia podczas pełnienia tej 
ważnej funkcji. 

rganizatorem IX Integracyjnego 
Spotkania Rodzin Zastępczych Obyło Powiatowe Centrum Pomo-

cy Rodzinie w Limanowej. Tym razem 

Spotkanie integracyjne
- wymiana codziennych doświadczeń

Z wykształcenia jest pedagogiem 
specjalnym. Ponadto w 2002 r. ukoń-
czyła studia podyplomowe w zakresie 
organizacji pomocy społecznej, upraw-
niające do kierowania placówkami 
pomocy społecznej, a w 2004 r. studia 
podyplomowe z zarządzania w admini-
stracji publicznej. 

Legitymuje się również posiadaniem 
licznych kursów w zakresie pracy z ro-
dziną, m.in. posiada uprawnienia do 
prowadzenia mediacji rodzinnych, dzia-
łań edukacyjnych dla sprawców przemo-
cy, zajęć dla rodziców i wychowawców. 

W Powiatowym Centrum Pomocy 
Rodzinie w Limanowej pracuje od 1999 r. 
Przez ostatnie 7 lat zajmowała stano-
wisko zastępcy Dyrektora. 

Monika Nawalaniec
Dyrektor Powiatowego 
Centrum Pomocy 
Rodzinie w Limanowej

Ukończyła studia wyższe na kierunku 
pedagogika, specjalność: pedagogika 
specjalna w zakresie oligofrenopeda-
gogiki. W roku 2011 ukończyła studia 
podyplomowe w zakresie orientacji 
i doradztwa zawodowego, natomiast 
w roku 2012 w zakresie organizacji po-
mocy społecznej. 

Pani Monika Kowalczyk świetnie 
zaznajomiona jest ze specyfiką pracy 
w pomocy społecznej. Od 1999 roku 
pracowała w Powiatowym Centrum Po-
mocy Rodzinie w Limanowej.

Monika Kowalczyk
Dyrektor Domu Pomocy 
Społecznej w Szczyrzycu

Dołącz do: RODZIN ZASTĘPCZYCHRODZIN ZASTĘPCZYCH

Rodzina zastępcza ma na celu 
zapewnienie pomocy poprzez wycho-
wanie dziecka, które częściowo lub 
całkowicie zostało pozbawione opieki 
rodzicielskiej.

Aktualnie na terenie Powiatu Lima-
nowskiego funkcjonuje 77 rodzin za-
stępczych, w których przebywa ponad 
100 dzieci. 
Funkcję rodziny zastępczej mogą 
pełnić zarówno małżonkowie jak i oso-
by samotne, które spełniają poniższe 
warunki:

- dają rękojmię należytego sprawo-
wania pieczy zastępczej, mają stałe 
miejsce zamieszkania na terytorium 
RP,

- korzystają z pełni praw cywilnych 
i obywatelskich, nie są i nie były 
pozbawione władzy rodzicielskiej, 
oraz władza rodzicielska nie jest im 
ograniczona ani zawieszona,

- wywiązują się z obowiązku łoże-
nia na utrzymanie osoby najbliższej 
lub innej osoby, gdy ciąży na nich taki 
obowiązek z mocy prawa lub 
orzeczenia sądu,

Rodzice zastępczy to zwykli ludzie, którzy na co dzień 
czynią niezwykłe rzeczy. Obdarzają miłością rodzicielską 
dzieci, które zostały jej pozbawione, przez co 

 
zasługują na 

szacunek i uznanie.

- nie są chore na chorobę uniemo-
żliwiającą właściwą opiekę nad dzie-
ckiem, co zostało potwierdzone 
zaświadczeniem lekarskim,

- zapewnią odpowiednie warunki 
bytowe i mieszkaniowe umożliwiające 
dziecku zaspokajanie jego indywi-
dualnych potrzeb, w tym: 

a) rozwoju emocjonalnego, 
fizycznego i społecznego, 

b) właściwej edukacji i rozwoju 
zainteresowań, 

c) wypoczynku i organizacji czasu 
wolnego

Do rodzin zastępczych mogą trafić 
dzieci rodziców, którym ograniczono 
bądź zawieszono władzę rodzicielską 
lub których pozbawiono praw rodzicie-
lskich.

Osoby zainteresowane pełnieniem funkcji 
RODZINY ZASTĘPCZEJ zapraszamy do 

PCPR w Limanowej, ul. J. Marka 9, 
I piętro p. 142, tel. (18) 333-78-27.  

Informacji udzielają: 
Magdalena Wajda, Barbara Wątroba, 

Dorota Faron.

ul. J. Marka 9, 34-600 Limanowa, tel: (18) 333-78-26.
1 piętro /bud.Starostwa Powiatowego/

Centrum Pomocy Rodzinie 
 

Centrum Pomocy Rodzinie 
PowiatowePowiatowe

w Limanowejw Limanowej

  11  11

W wyniku zakończenia procedury naboru, 
na stanowisko dyrektora Domu Pomocy 
Społecznej w Szczyrzycu, wybrana została 
Monika Kowalczyk.



Centrum Informacji 
Turystycznej w Limanowej 

Do głównych zadań Powiatowego Centrum Informacji Turystycznej 
w Limanowej należy obsługa ruchu turystycznego oraz promocja Ziemi 
Limanowskiej. Pracownicy przekazują głównie aktualne informacje na 
temat walorów krajoznawczo - turystycznych, kulturowych oraz 
rekreacyjnych Limanowszczyzny. 

PCIT w Limanowej w okresie styczeń 
– sierpień 2012 r. udzieliło informacji

. Analizując dzienne i mie-
sięczne raporty pracy PCIT można 
powiedzieć, iż osiem miesięcy 2012 r. 
charakteryzowało się dużym zaintereso-
waniem turystów ofertą turystyczną 
powiatu. Rekordowo duże zainteresowa-

 
7625 osobom

nie zanotowaliśmy w miesiącu lipcu 
kiedy to kontaktowało się z centrum 1674 
osoby. Procentowo ilość odwiedzin prze-
dstawia się następująco: 95,6 % - Polacy 
(7290 osób),  4,4 % - goście zagraniczni 
(335 osób).

W ciągu siedmiu miesięcy wydano 
6338 folderów i materiałów promocyj-

nych, 511 osób skorzystało z darmowego 
dostępu do Internetu, 136 osób zdecydo-
wało się na wpis do księgi pamiątkowej 
a 139 osób skorzystało z możliwości 
wypełnienia ankiety badającej satysfa-
kcję klienta/turysty. 

Reasumując, osoby które osobiście 
odwiedziły PCIT w Limanowej to turyści , 
którzy przyjechali z różnych zakątków 
Polski jak i Świata. Przeważali turyści 
z Krakowa, Katowic,  Łodzi, Warszawy, 
nie zabrakło również turystów z Pomo-
rza. 
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 Skutki rządowych propozycji przyję-
tych większością koalicyjną w Sejmie 
pomimo sprzeciwu opozycji zaczną dzia-
łać od przyszłego roku. Stopniowo wiek 
emerytalny zostanie zrównany i podnie-
siony do 67 r. życia. Skutki tych zmian 
będą odczuwane z każdym kolejnym 
rokiem, aż do czasu kiedy w 2020 r. dla 
mężczyzn i 2040 r. dla kobiet nastąpi 
całkowite zrównanie wieku przejścia na 
emeryturę.

Dla rolników, którzy opłacają KRUS 
najistotniejsza zmiana polega na tym, że 
wiek uprawniający kobiety do przejścia na 
emeryturę rolniczą zostanie wydłużony, 
aż o 12 lat! z dzisiejszych 55 do 67.

Miliony podpisów sprzeciwu obywa-
teli wobec tej zmiany i liczne manifesta-
cje społeczne jak również postawa 
opozycji parlamentarnej doprowadziła do 
tego, że rząd złagodził nieco, bardzo 
surową formułę zmian i zgodził się jedynie 
na tzw. wypłatę emerytury częściowej dla 
ludzi, którzy nie będą mogli pracować 
jeszcze przed osiągnięciem tego wieku i 
tak dla kobiet może ona być wypłacana w 
wysokości ½ świadczenia docelowego w 
wieku od 62 roku życia a dla mężczyzn w 
½ świadczenia od 55 roku życia. Po 
przekroczeniu wieku 67 lat. świadczenie 
zostanie podniesione do pełnej kwoty. Dla 
osób w KRUS wypłacone kwoty emery-
tury częściowej nie pomniejszą zgroma-
dzonego kapitału, stanie się tak w 
przypadku wszystkich innych osób, które 
dzisiaj płacą ZUS.

Rozmowa z Posłem na Sejm RP 
- Wiesławem Janczykiem

Powoli do świadomości społecznej 
dociera informacja, że podniesienie 
wieku emerytalnego uprawniającego 
do przejścia na emeryturę stało się 
faktem, czy możemy przybliżyć kilka 
szczegółów tych zmian, które dotyczą 
zwłaszcza mieszkańców wsi i rolników 
o których przyszli emeryci jeszcze 
nie mieli się okazji dowiedzieć?

Bardzo proszę. Gdy dziś wypłacana 
emerytura rolnicza wynosi 800 zł a 62 
letnia pani Alicja zdecydowałaby się pójść 
na emeryturę częściową to przez 5 lat 
będzie dostawała 400 zł miesięcznie, 
następnie KRUS po osiągnięciu wieku 67 
lat będzie jej wypłacał zwykłą emeryturę 
czyli 800 zł świadczenie końcowe nie 
będzie dla rolników zmniejszone pomimo 
tego , iż pani Alicja dostanie już 24 tys. zł. 
Inaczej jednak będzie dla osób w ZUS nie 
pracujących na roli będą one w dużo go-
rszej sytuacji. Przez potrącenia spowodo-
wane wypłatą emerytury częściowej 
osoby w miastach utracą nawet 300 - 400 
zł miesięcznie bowiem wypłata emerytury 
częściowej automatycznie pomniejszy ich 
zebrany na emeryturę kapitał.

Warto nadmienić również, że wpro-
wadzono tzw. okres przejściowy i dzisiaj 
rolnicy, którzy mieli uprawnienie prze-
jścia na emeryturę w wieku 55 kobiety 
i 60 mężczyźni bo wystarczająco długo 
byli płatnikami składki KRUS, a także byli 
gotowi przekazać gospodarstwo, zacho-
wają ten przywilej jeszcze przez 4 lata do 
końca 2017 r. Dotyczy to według szacun-
ków ministerstwa pracy ponad 1 mln 
rolników.

Sejm jak zwykle jesienią zajmie się 
przygotowaniem budżetu na nowy 
rok 2013 czy te prace już ruszyły.

Na najbliższym posiedzeniu Sejmu 
odbędzie się pierwsze czytanie tej usta-
wy. Wstępne założenia jakie przyjęło 
Ministerstwo Finansów to wzrost PKB o 
2.2% i wzrost stopy bezrobocia do 13%. 
Wszystkie dochody kasy Państwa mają 
wynieść 299.2 mld zł, a założony deficyt 
określa kwota 35,6 mld zł. Na zasiłki dla 
bezrobotnych rząd przeznacza 3,7 mld zł 
a na aktywne formy przeciwdziałania 

Dziękuję serdecznie za rozmowę.
Rozmawiała Agnieszka Setlak-Mąka

O  zmianie zasad emerytalnych dla rolników, aferze - Amber Gold i Budżecie na 2013 r.

Pada szereg gorzkich pytań o stan 
Państwa.

Polacy mają prawo oczekiwać od władz 
publicznych wykonywania funkcji kontro-
lnych i nadzorczych wobec podmiotów, 
które przyjmują środki od ludności. 
Wymagają tego elementarne zasady po-
czucia bezpieczeństwa obywateli o stan 
ich oszczędności o zasady i warunki kre-
dytowania. Zwracałem uwagę z mównicy 
Sejmowej, że 2,5 mln obywateli zostało w 
Polsce wypchniętych poza regulowany 
segment bankowy i są oddani na pastwę 
umów o pożyczki zawieranych pokątnie 
na niejasnych warunkach bo nie mają tzw. 
zdolności kredytowej. To lekcja smutna 
i nie zakończona, myślę że po niej Polacy 
tęsknią jeszcze bardziej do silnego 
Państwa w którym sprawiedliwość nie 
działa wybiórczo względem obywateli 
w którym w ogóle jest więcej Prawa 
i Sprawiedliwości.

Może podajmy przykład, jak to będzie 
wyglądało?

Co Pana zdaniem zostanie jako 
nauczka po aferze Amber Gold?

Amber Gold to lekcja ostrożności za 
ok. 700 mln zł dla kilkudziesięciu tysięcy 
Polaków. Niedawno Limanowa miała 
„swoją” piramidę finansową. Do tej pory 
instytucje para bankowe działające 
skutecznie w cieniu rynku regulowanego 
objętego nadzorem Komisji Nadzoru 
Finansowego były kojarzone z pożyczka-
mi pieniędzy na bardzo wysoki procent i z 
agresywną windykacją zobowiązań prze-
terminowanych. Ostatnia afera ujawniła 
kolejne ryzyko kontaktu z tymi podmiota-
mi jakie może spotkać zwykłego obywate-
la. Powierzanie środków depozytowych i 
zakładanie lokat w tych instytucjach na 
wysoki procent jest wysoce ryzykowne. 
Żądamy powołania sejmowej komisji 
śledczej w tej sprawie z uwagi na 
niewyjaśnioną do końca rolę syna Pre-
miera w tej sprawie. Już w czasie debaty 
Sejmowej dowiedzieliśmy się o licznych 
nieprawidłowościach w funkcjonowaniu 
firm Amber Gold oraz OLT Expes, bo nikt 
nie zauważył, że firma, która była rekla-
mowana w telewizji i na wielkich bilbor-
dach przez ok. 3 lata nie składała sprawo-
zdań finansowych nie płaciła podatku Vat i 
odpowiednie urzędy tego nie widziały!? 
Na końcu prowokacja dziennikarska 
ujawniła słabość systemu sądowniczego, 
deklarację o możliwym wpływie na 
działanie i decyzje organów niezawisłej 
władzy sądowniczej.

Podczas otwarcia Oddziału Szpitalnego Rehabilitacji Neurologicznej w Limanowej

bezrobociu 4,65 mld zł. Do tego budżetu 
będę zgłaszał poprawki dotyczące 
inwestycji lokalnych.
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 myśl hasła towarzyszącego 
tegorocznym obchodom Świa-Wtowego Dnia Turystyki, pragnę 

przypomnieć, iż Powiat Limanowski od 
lat stara się wdrażać idee zrównowa-
żonego rozwoju. Stale podnoszona 
jakość usług a także dynamiczne dzia-
łania inwestycyjne, korzystnie wpły-
wają na kreację wizerunku regionu.   

W dniu 27 września br., w Mordarce 
k/Limanowej, odbył się finał Konkursu Na 

Światowe Dni Turystyki obchodzone na całym świecie cieszą się niezwykłym 
powodzeniem. Świętując to niezwykłe wydarzenie, podsumowaliśmy także 
Konkurs na Najlepszy Obiekt Turystyki w Powiecie Limanowskim, którego od 
6 lat organizatorem jest Starostwo Powiatowe w Limanowej, a w tym roku także 
przy wsparciu Lokalnej Grupy Działania Przyjazna Ziemia Limanowska. 

Najlepszy Obiekt Turystyczny w Po-
wiecie Limanowskim. 

Celem konkursu jest zachęcenie 
osób zajmujących się agroturystyką 
i turystyką wiejską do podtrzymywania 
tożsamości regionalnej, kultywowania i 
popularyzowania tradycji i spuścizny 
historycznej oraz kulturalnej regionu, 
zachęcenie do ciągłego podnoszenia 
jakości produktu turystycznego. 

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

 Gospodarstwo Agroturystyczne 
„Tęczowa Zagroda”, Władysław Dyduła 
34-650 Tymbark 71

 Gospodarstwo Agroturystyczne „Pod 
Groniem”, Danuta Warszawska-Głąb 
34-643 Jurków Chyszówki 155

 Domki Letniskowe, Teresa Hojda, 
Laskowa 278

 Gospodarstwo Agroturystyczne 
„Pod Sośliną”, Janusz Łukasik, 
34-654 Męcina 354 

 Gospodarstwo Agroturystyczne 
„Przystań”, 
Anna Kaim, 34-643 Jurków, Chyszówki 20

 Gospodarstwo eko-agroturystyczne 
i stadnina koni „Złoty Dukat” Czesław 
Kaim, 34-652 Nowe Rybie Rupniów 157 

 Gospodarstwo Agroturystyczne 
„Za piecem”, Maria Orzeł, 
34-603 Ujanowice, Strzeszyce 23

 Gospodarstwo Agroturystyczne 
„WATRA”, Barbara Cichańska, 
34-735 Poręba Wielka 518 

 „Janasówka” Maria i Bronisław Janas, 
34-643 Jurków Chyszówki 152

 Gospodarstwo Agroturystyczne 
„JANINA” Janiny Pazdan, 34-650 
Tymbark 304

WYRÓŻNIENIA:

NOMINACJE:

•„HUBERTÓWKA POD JAWORZEM” 
Hubert i Barbara Bednarek, Kobyłczyna 26

•„KOZIARNIA” 
Jakub i Jadwiga Lorek, Pogorzany 221

•„POD BRZEGIEM” 
Kazimiera Stróżak, Poręba Wielka 593

 w funkcjonującym gospodarstwie rolnym
Gospodarstwo Agroturystycznekategoria:

zwycięzca w ktegorii: 
Gospodarstwo Agroturystyczne

w funkcjonującym gospodarstwie rolnym

“KOZIARNIA” 
Jakuba i Jadwigi Lorek 

z Pogorzan 

LAUREAT:

Najatrakcyjniejsze obiekty

14

Konkurs na Konkurs na NAJLEPSZY OBIEKT NAJLEPSZY OBIEKT 

Uhonorowaliśmy

Skład komisji konkursowej oceniającej 
obiekty turystyczne: 

- Franciszek Dziedzina  
Wicestarosta Limanowski 

- Mieczysław Uryga 
     Członek Zarządu Powiatu  

   Limanowskiego 

- Jolanta Grzegorzek 
  Radna Powiatu Limanowskiego 

- Justyna Tokarczyk 
  Kierownik Biura Promocji, Kultury 

      i Turystyki Starostwa Powiatowego 
      w Limanowej 

- Janusz Pazdan 
  Dyrektor Biura LGD w Limanowej 



1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

 “Dobra Chata”, Gospodarstwo 
Turystyki Wiejskiej, Karolina Nowak, 
34-642 Dobra 635  

 Pensjonat Rehabilitacyjno-Rekreacyjny 
„Zagórzanka”, Stanisław i Stanisława 
Dziadkowiec, 34-730 Mszana Dolna 
ul. Zarabie 27 

 „Zacisze” Elżbieta Curzydło, 
34-615 Słopnice 

 Willa „Tram” Janina Tram, 
34-735 Niedźwiedź Poręba Wielka 475

 F.G.H.U „Zajazd”, Ryś Zygmunt, 
34-642 Dobra 752

 „Apartamenty nad Rzeką” Maria 
Marek, 34-642 Dobra 106 A

 “Folwark Stara Winiarnia” Anna 
i Andrzej Majchrzak, Małgorzata Andrzej 
Popiołek, 34-730 Mszana Dolna 
ul. Ogrodowa 2

 „Ostoja Górska Koninki” Józef 
Pasek, Poręba Wielka 251

 “Karczma Młyn” Józef Zbozień, 
34-608 Kamienica 368

 Hotel Restauracja „SARA” Wiesław 
Błoniarz, Laskowa 787

 P.U.H. F.F.J. Zajazd “Laskowianka” 
Franciszek Filipek, 34-602 Laskowa 717 

• Willa SEWER, 
SUPO Cerber Sp. z o.o, 34-643 Szczyrzyc 164 

• ZAJAZD MOGIELICA 
Marian Janas, 34-643 Jurków 169

zwycięzca w ktegorii: 
Inny obiekt bazy noclegowej

Hotel 
“GÓRSKI RAJ” 

Malwina Strama
 Poręba Wielka 765

1)

2)

3)

4) 

 Dwór Świdnik Maria i Krzysztof 
Twardowscy, 
34-606 Łukowica Świdnik 1 

 Dom Wczasów Dziecięcych, 
Dyrektor Adela Duda, 34-735 
Niedźwiedź Poręba Wielka 205

 Wyciąg narciarski „Limanowa – 
Ski”, Stanisław Matląg Mordarka – 
Łysa Góra

Obiekt turystyczny „Pod Lipą” 
Anna Markiewicz, Chyszówki 149

WYRÓŻNIENIA:

NOMINACJE:

• Wypożyczanie Sprzętu Rekreacyjnego 
i Sportowego „ANICROSS”, Anna 
Pacholarz – Stawiarska 34-654 Męcina 144 

• Stawy Rybne „PRZY MŁYNIE” 
Stanisław Nowak, Żmiąca 41 

• WYSPA MSZANKA, Siepak Sp. z o.o., 
34-730 Mszana Dolna ul. Zielona 2

Obiekt o charakterze rekreacyjnymkategoria:

zwycięzca w ktegorii: 
Obiekt o charakterze rekreacyjnym

Stawy Rybne 

„PRZY MŁYNIE” 
Stanisław Nowak 

Żmiąca 41

LAUREAT:

NOMINACJE:

• Hotel „GÓRSKI RAJ” 
Malwina Strama, Poręba Wielka 765 

LAUREAT:

WYRÓŻNIENIA: Inny obiekt bazy noclegowejkategoria:

 w Powiecie Limanowskim w Powiecie Limanowskim TURYSTYCZNY TURYSTYCZNY
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V Dożynki w Gminie
Niedźwiedź26

sierpień Niedźwiedź

09
Pasierbiecwrzesień

XIV Powiatowy Przegląd Dorobku 
Kulturalnego i Kulinarnego KGW

XIV Powiatowe Święto 
Owocobrania23

wrzesień Łukowica

Święto Owocobrania 
z Jarmarkiem Cysterskim 19

Jodłowniksierpień

Odpust Partyzancki w Szczawie

Szczawasierpień

19
Kraków

 Powiat na Targach 
Sztuki w Krakowie

sierpień

21

VII Złaz Turystyczny na górze Łopień12
Łopieńlipiec

XXXIII Dni Gorczańskie28-29
Kamienicalipiec Słopnice

Dożynki w Gminie 
Słopnice 12

sierpień

Imprezy wspierane przez Powiat Limanowski

15
lipiec

 V Międzynarodowy Festiwal 
Orkiestr Dętych 

im. Jerzego Żądło

Mszana Dolna

XXI Dni Tymbarku30-01
Tymbarkczerwiec/lipiec

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 
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