
Powiat limanowski

Czad znów zabija!
Jest już pierwsza ofiara tegorocznego sezonu grzewczego w powiecie li-
manowskim. Dwie kobiety zatruły się tlenkiem węgla. Lekarzom nie udało
uratować 23-latki. – czytaj str. 2

Trwają poszukiwania sprawcy wypadku

Policja apeluje o pomoc
Policjanci Komisariatu w Tymbarku poszukują sprawcy tragicznego wy-
padku na drodze krajowej Mszana Dolna – Limanowa w miejscowości
Dobra. – czytaj str. 3
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G A Z E T A B E Z P Ł A T N A Limanowa

Przenosiny
duszpasterza
Ksiądz Stanisław Opocki,
krajowy duszpasterz Romów
przeniósł się z parafii w Łoso-
sinie Górnej do parafii Rud-
ka k. Dobczyc. Duszpasterz
z wnioskiem o przenosiny
wystąpił do biskupa tarnow-
skiego, Wiktora Skworca.

Według informacji, jakiej
udzielił „Gazecie Krakowskiej”
ksiądz dr Jerzy Zoń, rzecznik
prasowy biskupa tarnowskiego,
biskup zdecydował rozdzielić
duszpasterstwo parafialne od
posługi pełnionej wobec Romów.
Jak zapewnia ksiądz Zoń, w prze-

nosinach duszpasterza nie ma co
doszukiwać się jakiś sensacji,
księża bowiem zmieniają miejsce
zamieszkania.

Ksiądz Opocki, pomimo zmia-
ny miejsca zamieszkania nadal
pozostaje duszpasterzem Romów.
Zmiana miejsca zamieszkania nie
wpłynie na jego działalność.

– W tej chwili nie jestem już
związany z jedną parafią i dzięki
temu mogę więcej czasu po-
święcić Romom – powiedział GK
ksiądz Opocki. (ben)

W powiecie limanowskim otwarto kolejne drogi, zmodernizowane w ramach Narodowego
Programu Przebudowy Dróg Lokalnych zwanego popularnie schetynówkami. Całość prac
kosztowała ponad sześć milionów złotych. Nowe wyremontowane drogi to: Słopnice – Chy-
szówki – Jurków, Jurków – Wilczyce, Wilczyce – Łętowe – Mszana Górna.

– czytaj str. 3
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Kolejne
„schetynówki”
gotowe

Krakowski IPN

Były funkcjonariusz
oskarżony
Do Sądu Rejonowego w Li-
manowej wpłynął akt
oskarżenia skierowany przez
krakowski oddział Instytutu
Pamięci Narodowej prze-
ciwko Teodorowi K. IPN
oskarżył byłego funkcjona-
riusza Powiatowego Urzędu
Bezpieczeństwa Publicznego
w Limanowej o to, że w lu-
tym 1949 r. popełnił zbrod-
nię komunistyczną oraz
przeciwko ludzkości.

Teodor K. w ramach represji
za działalność w organizacji an-
tykomunistycznej, działając wspól-
nie z innymi nieustalonymi funk-
cjonariuszami znęcał się fizycznie
i moralnie nad pozbawionym wol-
ności Eugeniuszem K. Jak infor-
muje rzecznik prasowy Sądu
Okręgowego w Nowym Sączu,
ubek bił więźnia rękami po twarzy
i całym ciele, kopał, bił kolbą ka-
rabinu, rzemieniem zakończo-
nym ołowiem oraz drewnianą
pałką. Obrażał go wulgarnymi
słowami, w celu zmuszenia go
wskazania miejsca ukrycia broni.
Terminu rozprawy jeszcze nie
wyznaczono. (ben)

Mszana Dolna

Wody
coraz mniej
Miasto Mszana Dolna może mieć po-
ważny problem z zaopatrzeniem miesz-
kańców w wodę pitną. Jeśli w ciągu kil-
ku najbliższych dni nie spadnie deszcz,
może zabraknąć wody w zbiorniku na po-
toku Szklanówka (ul. Leśna) - potoki, któ-
rymi ze zboczy Lubogoszcza docierała do
zbiornika woda, są suche.
Jak czytamy na stronie internetowej
miasta, od 4 listopada br. do zbiorników
na ul. Leśnej dowożona jest woda z Po-
ręby Wielkiej przez połączone siły mszań-
skiej Ochotniczej Straży Pożarnej oraz
pracowników Zakładu Gospodarki Ko-
munalnej. Co godzinę pompowane jest 6
tys. litrów wody z potoków wypływających
z gorczańskich lasów.
Miasto korzysta także z zasobów dru-
giego ujęcia na potoku Adamczykowym,
którego zbiorniki są pełne, ale woda z
tego zbiornika nie jest w stanie zabez-
pieczyć wszystkich potrzeb, zwłaszcza
prawobrzeżnej części miasta (m.in. ulice
Słomka, Leśna, Rynek, Piłsudskiego).
– Prosimy o racjonalne korzystanie z wody
iniegromadzenie jej zapasów- jeśli bowiem
w jednym czasie wielu z nas rozpocznie na-
pełnianie beczek, wanien i innych naczyń
wodą, może się okazać, że wody zabrak-
nie na podstawowe potrzeby! Przy „nor-
malnym”korzystaniuwodypowinnostarczyć
dla wszystkich – apelują urzędnicy.



Jak czytamy na oficjalnej stro-
nie internetowej Justyny, najlep-
sza polska biegaczka narciarska
po zakończeniu nauki i uzyskaniu
tytułu magistra na Akademii Wy-
chowania Fizycznego w Ka-
towicach, postanowiła kon-
tynuować zdobywanie
wiedzy. Zdecydowała się
na studia doktoranckie,
tym razem w Krakowie.

Justyna tytuł dok-
tora będzie zdoby-
wała nie będąc
jednocześnie na
studiach dokto-
ranckich, co oczy-
wiście jest dodat-
kowym utrudnie-
niem, bo całą wie-
dzę niezbędną jej
do zamknięcia
przewodu i uzys-
kania stopnia nau-
kowego będzie

musiała zdobyć samodzielnie.
Oczywiście jej intensywne życie
jako sportowca sprawi, że cała
procedura będzie zapewne trwać
nieco dłużej niż w przypadku in-
nych osób.

Doktorat to kolejne wyzwa-
nie w życiu mistrzyni olimpij-
skiej, ale dotychczas znako-
micie udawało jej się godzić

naukę ze sportem, choć
jak sama przyznaje nie

zawsze jest to pro-
ste.

– Nie jest łatwo
godzić nauki czy
pisania pracy z
treningiem, zgru-
powaniami, star-

tami, ale jak wi-
dać zdobywanie

wiedzy jeszcze mi
się nie przejadło –
mówi Justyna Ko-

walczyk. (ben)
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Wydawnictwo nie ponosi odpowiedzialności
za treść zamieszczonych ogłoszeń i reklam.

Adres do korespondencji:
30-020 Wieliczka, ul. Limanowskiego 7

tel. (12) 429 29 10,
431 00 03, 512 285 259

Według informacji policji, do
tragicznego zdarzenia doszło w
domu przy ul. Słomki w Mszanie
Dolnej. Nieprzytomną babcię i 23-
letnią kobietę znalazła w mieszka-
niu jej siostra.

Straż pożarna ostrzega, wraz z
nastaniem sezonu grzewczego
wzrasta zagrożenie zatruciem tlen-
kiem węgla. Czad najczęściej po-
chodzi z nieszczelnych przewo-
dów kominowych. Wydobywaniu
się tlenku węgla sprzyja brak kon-
serwacji przewodów kominowych i
brak ich czyszczenia.

– Pamiętajmy też o nie zakle-
janiu kratek wentylacyjnych –
ostrzegają strażacy. Może to pro-
wadzić do niedrożności przewodów,
braku ciągu, a nawet do powsta-
wania zjawiska ciągu wstecznego,
polegającego na tym, że dym za-
miast wydostawać się przewodem
kominowym na zewnątrz, cofa się
z powrotem do pomieszczenia.

Jak informuje Paweł Motyka,
zastępca komendanta straży pożar-
nej w Nowym Sączu, prawo bu-
dowlane zobowiązuje zarządców
oraz właścicieli obiektów budowla-

nych, w tym m.in. budynków miesz-
kalnych wielorodzinnych oraz jed-
norodzinnych, do przeprowadzania
kontroli przewodów kominowych
(dymowych, spalinowych i wenty-
lacyjnych). Jeżeli obiekty mają po-
wyżej 2 tysiące metrów kwadrato-
wych trzeba kontrolować je dużo
częściej.

Państwowa Straż Pożarna,
ustawicznie kontroluje eksploatację
instalacji użytkowych, w tym również
czyszczenia przewodów komino-
wych.

Warto wiedzieć, że tlenek węg-
la jest gazem niewyczuwalnym
zmysłami człowieka (bezwonny,
bezbarwny i pozbawiony smaku).
Blokuje dostęp tlenu do organizmu,
poprzez zajmowanie jego miejsca
w czerwonych ciałkach krwi, po-
wodując przy długotrwałym na-
rażeniu (w większych dawkach)
śmierć przez uduszenie. W celu
uniknięcia zaczadzenia nie należy
bagatelizować objawów dusznoś-
ci, bólów i zawrotów głowy, nud-
ności, wymiotów itd. Należy w takim
wypadku natychmiast przewietrzyć
pomieszczenie, w którym się znaj-
dujemy i zasięgnąć porady lekar-
skiej. (ben)

Mszana Dolna

Sprawdzajmy kominy, czad zabija!
Jest już pierwsza ofiara tegorocznego sezonu grzewczego w powiecie limanowskim. Dwie
kobiety zatruły się tlenkiem węgla. Lekarzom nie udało uratować 23-latki. Obie kobiety
zatruły się czadem w ich mieszkaniu w Mszanie Dolnej. Starszą udało się uratować.

Justyna Kowalczyk…

Pisze doktorat!
„Struktura i wielkość obciążeń treningowych biegaczek nar-
ciarskich na tle ewolucji stosowanej techniki biegu” to ty-
tuł pracy doktorskiej, jaką pod okiem promotora profeso-
ra Szymona Krasickiego będzie pisała Justyna Kowalczyk.

Policja podsumowuje

Znicz
na drogach
powiatu
W działaniach „Znicz 2011”
na drogach powiatu lima-
nowskiego nad bezpieczeń-
stwem i porządkiem w ruchu
drogowym czuwało łącznie
108 policjantów. W trakcie
akcji odnotowano dwa wy-
padki drogowe, w których
ranne zostały 3 osoby.

Policjanci zatrzymali pięciu
nietrzeźwych kierujących oraz 2
znajdujących się w stanie po
użyciu alkoholu. Jednocześnie w
policyjnych kartotekach zanoto-
wano 22 kolizje drogowe. Według
policjantów do najczęstszych
przyczyn kolizji zaliczyć trzeba
niedostosowanie prędkości do
warunków drogowych, wymu-
szanie pierwszeństwa przejaz-
du, czy też zbyt małą uwagę kie-
rujących podczas manewrów co-
fania lub zawracania.

W porównaniu do działań
„Znicz 2010” odnotowano wzrost
nietrzeźwych kierujących, któ-
rych w 2010 r. było 3. Wzrost od-
notowano również w przypadku
kolizji drogowych, których w 2010
r. było 18. (ben)

Kultura

Limanowska Słaza
pełna artystów

W Limanowej odbyła się już
po raz 37 Limanowska Słaza.
Impreza gromadzi ludzi, którzy w
różny sposób pielęgnują kulturę
lachów, zagórzan i górali.

Tegoroczny festiwal zgroma-
dził 708 wykonawców ze wszyst-
kich regionów etnicznych Ziemi Li-
manowskiej: Lachów, Zagórzan i
Białych Górali. Tegoroczną Słazę
otworzyli burmistrz Limanowej i
starosta limanowski. W czasie
Limanowskiej Słazy występują
dziecięce grupy folklorystyczne,
grupy śpiewacze, kapele ludowe
i indywidualni śpiewacy i gawę-
dziarze. (ben)

c y t a t

Jest duża trudność w
forsowaniu obwodnicy.
Musimy więc zdawać
sobie sprawę z tego, że
duża obwodnica jest
odległa. Trzeba to jasno
powiedzieć i nie ma się
co oszukiwać.

Władysław Bieda, burmistrz
Limanowej o problemach
komunikacyjnych miasta.

Limanowa

Z promilami w garaż
2 listopada przy ul. Źródlanej w Limano-
wej kierujący samochodem marki Liaz
podczas cofania nie zachował należytej
ostrożności i uderzył w blaszany garaż
stojący przy drodze. Jak informują poli-
cjanci, kierowcą pojazdu okazał się 32-let-
ni mieszkaniec gminy Ornontowice, któ-
ry miał w organizmie 2,8 promila alkoho-
lu. Zostało mu zatrzymane prawo jazdy,
a ciężarowy samochód odholowano na
parking strzeżony. Mężczyznę osadzono
w KPP Limanowa do wytrzeźwienia.
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Tanie zakupy...

więcej na: www.roban.net.pl

Ekskluzywna
odzież
używana
z Anglii,
Irlandii,
Holandii,
Norwegii

Zapraszamy
także
do współpracy
w ramach
umowy
franchisingowej
Zostań swoim
Szefem

ZNANA MARKA GWARANCJĄ SUKCESU

Wielki wakacyjny spadek cen
w sklepach sieci Roban

Na Nowych Dostawach
już od 25zł/kg

Prawdziwy szok cenowy

Przyjdź i złap okazję

Łączna długość wyremonto-
wanych odcinków wyniosły 9,3
km. Powstała nie tylko nowa
nawierzchnia – drogowcy zrobili
też blisko 900 metrów chodni-
ków. Nie zabrakło również oś-
wietlenia ulicznego na odcinku
1,9 km. W ramach robót wyko-
nano remont rowów przy-
drożnych, ułożono korytka
wodościeków. Utwardzono po-
bocza na długości 18,5 kilo-
metra. Dla bezpieczeństwa za-
montowano bariery ener-
gochłonne. Wykonawcami ro-
bót były firmy Podhalańskie
Przedsiębiorstwo Drogowo –
Mostowe, Drogbud, Bruk – Bud

i Budmost. Cała trasa, na której
zostały wykonane owe prace
zyskała oznakowanie poziome i
pionowe.

– Jesteśmy doskonałym
przykładem na to, że przy za-
angażowaniu Powiatu Lima-
nowskiego, a także ościennych
gmin można pozyskać maksy-
malne dofinansowanie w ra-
mach Narodowego Programu
Przebudowy Dróg Lokalnych –

mówi Jan Puchała, starosta li-
manowski. – Ta inwestycja zde-
cydowanie poprawi bezpie-
czeństwo pieszych, a także –
mam nadzieję – sprawi, że na
terenie powiatu będzie mniej
wypadków drogowych.

Jak informują władze po-
wiatu, całkowita wartość pro-
jektu wyniosła 6 mln 225 tys.
453 zł, z czego dotacja z
budżetu państwa to 3 mln zł. Po-
wiat limanowski wyłożył na in-
westycję 2 mln 819 tys. 503 zł.
W przedsięwzięciu udział wzięły
także gminy: Słopnice (nie-
spełna 293 tys. zł), Dobra (ok.
64 tys. zł) oraz Mszana Dolna
(ok. 49 tys. zł).

– W ramach trzech oddanych
już „schetynówek”, zmoderni-
zowanych zostało łącznie 83 ki-

lometry dróg powiatu limanow-
skiego na kwotę 37 mln zł, z
czego 17pochodzi z Narodowe-
go Programu Przebudowy Dróg
Lokalnych – informuje Marek
Urbański, dyrektor Powiatowe-
go Zarządu Dróg w Limanowej.

(ben)

Powiat limanowski

Kolejne „schetynówki” gotowe
W powiecie limanowskim otwarto kolejne drogi, zmodernizowane w ramach Narodowego
Programu Przebudowy Dróg Lokalnych zwanego popularnie schetynówkami. Całość prac
kosztowała ponad sześć milionów złotych. Nowe wyremontowane drogi to Słopnice – Chy-
szówki – Jurków, Jurków – Wilczyce, Wilczyce – Łętowe – Mszana Górna.

Nowa droga w kierunku Mszany.

Całkowita wartość projektu wyniosła 6 mln 225 tys.
453 zł, z czego dotacja z budżetu państwa to 3 mln
zł. Powiat limanowski wyłożył na inwestycję 2 mln
819 tys. 503 zł.

Pomóż policji

Śmiertelne potrącenie
Policjanci Komisariatu w Tymbarku poszukują sprawcy tra-
gicznego wypadku na drodze krajowej Mszana Dolna – Li-
manowa w miejscowości Dobra. W wyniku tego zdarzenia,
które miało miejsce 18 października pomiędzy godz. 21:30
– 21:50 zginął pieszy.

Jak informują policjanci, w wyniku przeprowadzonych intensywnych
czynności zarówno na miejscu zdarzenia, jak i czynności procesowych,
przyjęto kilka wersji zdarzenia. Wstępnie już ustalono, że związek z wy-
padkiem może mieć pojazd marki Seat Toledo lub Leon z rocznika 1999
– 2004. Trwają czynności zmierzające do ustalenia koloru nadwozia i
innych szczegółowych danych tego pojazdu, który powinien posiadać
uszkodzenia pasa przedniego zwłaszcza po lewej stronie.

– Dotychczas zabezpieczone dowody pozwoliły na skierowanie ich
do badań, które wykonają biegli i specjaliści. Oczekujemy na wyniki
ekspertyz – informuje Stanisław Piegza, rzecznik prasowy Komen-
dy Powiatowej Policji w Limanowej.

– Jednocześnie ponownie zwracamy się z apelem do wszystkich
osób, które mogły w tym czasie przejeżdżać odcinkiem drogi tj. od
Dobra „Krzyżowa” do pierwszego zwężenia na drodze w kierunku Li-
manowej (pierwsza sygnalizacja świetlna) i mogły zauważyć wy-
mieniony pojazd lub posiadają istotne wiadomości na temat zdarze-
nia o kontakt z policją w Tymbarku 18-33-43-049, lub pod numerem
112 lub 997 – kontynuuje rzecznik.

Policja ostrzega, że osoby, które udzieliły lub będą udzielać po-
mocy sprawcy potrącenia w zacieraniu śladów (pomoc w naprawie
samochodu, bądź ukrywaniu istotnych informacji), a nie zgłoszą tego
organom ścigania, mogą narazić się na odpowiedzialność karną.

(ben)

Limanowa

Czekają
na decyzje
ministra
Miasto Limanowa złożyło
wniosek o dofinansowanie
remontu kilku ulic na swoim
terenie. Projekt Limanowej
znalazł się wysoko na liście
rankingowej Urzędu Woje-
wódzkiego w Krakowie.

O tym, czy projekt pod nazwą:
„Poprawa warunków komunika-
cyjnych i bezpieczeństwa po-
przez remont dróg gminnych ul.
Kopernika, ul. Targowej, ul. Mo-
niuszki, ul. Berlinga i przebudowa
na rondo skrzyżowania drogi po-
wiatowej ul. Matki Boskiej Boles-
nej z drogami gminnymi ul. Tar-
gowa i ul. Moniuszki w Limano-
wej”, otrzyma dofinansowanie Mi-
nisterstwa Spraw Wewnętrznych
i Administracji dowiemy się 20
grudnia. Modernizacja odcinków
miałaby się odbyć w ramach „Na-
rodowego Programu Przebudowy
Dróg Lokalnych”.

Cała inwestycja obejmuje bli-
sko 1,5 kilometra drogi. Całkowi-
ty koszt wynosi ponad 6,1 mln zł.
Dotacja wynosiłaby milion złotych.
Samorząd limanowski powinien
odebrać inwestycje do 15 listo-
pada 2012 roku, a rozliczone po-
winny one zostać do końca przy-
szłego roku.

(ben)

Powiat limanowski

Stypendia
dla uczniów

Jan Puchała, starosta lima-
nowski wręczył stypendia
uczniom szkół ponadgimnazjal-
nych. W tym celu starosta prze-
mierzył wraz Tomaszem Krupiń-
skim, przewodniczącym Rady
Powiatu, Franciszkiem Dziedziną,
wicestarostą limanowskim oraz
Arturem Krzakiem, dyrektorem
Wydziału Edukacji i Sportu Sta-
rostwa Powiatowego w Limano-
wej szkoły ponadgimnazjalne
podlegające pod powiat lima-
nowski.

Samorządowcy odwiedzili: Ze-
spół Szkół Ponadgimnazjalnych,
Zespół Szkół Techniczno – Infor-
matycznych oraz Zespół Szkół nr
1 w Mszanie Dolnej. Stypendia
dostali też uczniowie II Liceum
Ogólnokształcącego, Zespołu
Szkół nr 1 w Limanowej oraz I Li-
ceum Ogólnokształcącego w Li-
manowej, Zespołu Szkół w Szczy-
rzycu oraz Zespołu Szkół Komis-
ji Edukacji Narodowej w Tymbar-
ku. (ben)

2:1– Taki był rezultat
meczu 1/8 finału Pucharu Pol-
ski Wisła Kraków – Limano-
via. Honorowego gola dla Li-
manovii zdobył pięknym
strzałem z rzutu wolnego Ar-
tur Skiba.
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