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Drogi do przyszłości
Remont mostu w Gaboniu.
Koszt: 254.300 zł

Zabezpieczenie osuwiska w Obidzy.
Koszt: 1.621.735 zł

Remont i przebudowa drogi Nawojowa Żeleźnikowa Wielka - Łazy Biegonickie.
Koszt: 10.678.507 zł

Remont mostu w Brzynie.
Koszt: 225. 482 zł

Przebudowa drogi Młynne - Łososina
Dolna - Ujanowice.
Koszt: 13.656.713 zł

Ponad 265 milionów złotych
wydał Powiat Nowosądecki na
budowę i remonty dróg przez
ostatnie 12 lat. Te prace przeprowadzono na trasach strategicznych, ale również mniej
uczęszczanych. To przyczyniło
się nie tylko do zwiększenia
komfortu jazdy, ale również poprawy bezpieczeństwa. Poprawa układu komunikacyjnego regionu od początku jest jednym
z powiatowych priorytetów.
Od początku działania samorządu powiatowego, kwoty na
budowę i remonty dróg rosły
z roku na rok. Najwięcej pieniędzy wydanych na drogi przypada
jednak na cztery ostatnie lata –
to ponad 168 milionów złotych.
Pieniądze pochodziły z budżetu
powiatu, kredytów, dotacji z budżetu państwa, z UE, gmin i budżetu Województwa Małopolskiego. Podczas trzech kadencji
pracy powiatu nowosądeckiego
wybudowano i zmodernizowano ponad 250 kilometrów dróg.
Wybudowano również wiele
kilometrów chodników w gminach, których wójtowie podpisali
umowy z Powiatem Nowosądeckim o wspólne finansowanie tych
inwestycji. W przypadku chodników, inicjatywa musi wyjść od
wójta, a Powiat jest partnerem
dla takich działań. Zadaniem
wójta jest przygotowanie dokumentacji oraz pokrycie połowy
kosztów inwestycji. Większość
wójtów spełniła te wymogi i wystąpiła z wnioskami. Wyjątkiem
jest gmina Korzenna, która nie
spełniła tych wymogów.
Jedną z najważniejszych tegoro-

Wydatki drogowe
w ciągu trzech kadencji
Rady Powiatu Nowosądeckiego

cznych inwestycji była przebudowa trasy: Rytro – Roztoka Wielka
oraz Nawojowa – Żeleźnikowa
Wielka – Łazy Biegonickie (II
etap). Podczas prac w Rytrze nie
tylko położono nową nawierzchnię na niemal 3 kilometrach
drogi, ale również wybudowano

chodniki, zrobiono odwodnienie
i poszerzono jezdnię.
- Wybudowaliśmy też sześć zatok autobusowych i sześć przepustów, nie wspominając już
o oświetleniu, które znacznie poprawi widoczność, a tym samym
bezpieczeństwo mieszkańców

– mówi Adam Czerwiński, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg
w Nowym Sączu.
Inwestycja kosztowała 3 mln 551
tys. 929 zł, z czego 1.775.960 zł to
dofinansowanie z Narodowego

» czytaj więcej na str. 4

Przebudowa drogi Krynica - Tylicz
i Powroźnik - Tylicz.
Koszt: 4.400.000 zł
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Szanowni Państwo!

» informacje
praktyczne
Starosta
Nowosądecki
JAN GOLONKA

Oddajemy do Państwa rąk już trzeci numer „Przeglądu Sądeckiego” – czasopisma ukazującego się dzięki finansowaniu przez Unijny Europejski Fundusz Społeczny realizowanego wspólnie przez powiat nowosądecki i Wyższą Szkołę Biznesu – NLU w Nowym Sączu projektu „Profesjonalny urzędnik”. Mam nadzieję, że ten sposób informowania
o pracach samorządu Sądecczyzny zyskał uznanie w Państwa oczach. Cały czas pilnie wsłuchujemy się we wszelkie
uwagi przekazywane nam przez Czytelników. „Przegląd” nie jest gazetą komercyjną, a sposobem – mam nadzieję –
skutecznego i obiektywnego informowania o działaniach powiatu.
W tym numerze pragniemy przybliżyć Państwu problematykę odbudowy dróg i modernizacji układu komunikacyjnego Sądecczyzny. Ukazujemy ile przez ostatnie lata powiat przeprowadził inwestycji: budowy dróg, chodników,
budowy i remontu mostów oraz innych przedsięwzięć istotnych dla poprawy jakości komunikacji i bezpieczeństwa
ruchu drogowego.
Chcemy także ukazać ogrom prac, jakie zostały wykonane przy podnoszeniu jakości bazy leczniczej powiatowego
szpitala w Krynicy, który staje się placówką nowoczesną, nieustannie podnoszącą poziom leczenia pacjentów. Jest
to możliwe dzięki kompleksowemu programowi modernizacji tej placówki – koszt projektu to około 12 milionów
złotych, z czego większość pochodzi z funduszy unijnych.
Kolejnym ważnym materiałem, jaki publikujemy w tym numerze, jest tekst poświęcony następnym karetkom pogotowia, o jakie wzbogaciło się Sądeckie Pogotowie Ratunkowe. O tym, jak ważna to dla powiatu placówka, niech
zaświadczy fakt, że w ostatnich latach na nowe inwestycje w pogotowiu wydatkowaliśmy niemal 2 miliony złotych,
a przecież nie sposób zapomnieć o darze pana Korala, który ufundował karetkę za ponad pół miliona złotych.
Pozostałe zagadnienia omówione w tym numerze „Przeglądu” również zasługują na Państwa uwagę. To jubileusz
120-lecia ZSZ w Grybowie, informacja o polsko-włoskich kontaktach młodzieży czy o projekcie promującym atrakcje
turystyczne Sądecczyzny.
Serdecznie zapraszam do lektury.

» Strategia

w obróbce

Trwają intensywne prace nad
aktualizacją Strategii Rozwoju
Powiatu Nowosądeckiego. Na
ukończeniu jest cykl spotkań
konsultacyjnych, jakie odbywają
się w gminach powiatu. Nowa
strategia jest elementem realizowanego przez Starostwo programu grantowego finansowanego
ze środków Unii Europejskiej
(Europejski Fundusz Społeczny)
„Profesjonalny urzędnik”.
Założenia do nowej strategii, która ma obowiązywać do
2020 roku, wypracowywane są
podczas cyklu spotkań konsultacyjnych. W ich trakcie uczestnicy – mieszkańcy powiatu,

Spotkanie z sołtysami w Starym Sączu.
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przedsiębiorcy, sołtysi i inni lokalni liderzy. W ostatnim czasie
takie spotkania odbyły się m.in.
w Starym Sączu, Łososinie Dolnej i Piwnicznej. Po zakończeniu
cyklu konsultacji powstanie projekt nowej strategii, który będzie
„obrabiany” w ramach kolejnych
prac samorządu. W efekcie ma
powstać dokument, który wyznaczy cele i drogi rozwojowe
Sądecczyzny na najbliższe dziesięciolecie. Będzie on m.in. podstawą do wnioskowania o unijne
dotacje na konkretne przedsięwzięcia rozwijające poszczególne sfery życia Sądeczan.

Zdobędą nowe umiejętności

Blisko pół tysiąca uczniów
z ośmiu szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez
Powiat Nowosądecki skorzysta z dodatkowych zajęć, które
umożliwią im lepsze przygotowanie się do studiów. Młodzi ludzie mogą też dodatkowo zrobić
kurs na prawo jazdy, nauczyć się
projektować ogrody czy zdobyć
kwalifikacje konserwatora zieleni. Wszystko to w ramach realizowanego przez Powiat Nowosądecki projektu „Modernizacja
kształcenia zawodowego w Małopolsce”, którego wartość to
blisko 6 mln złotych. W sumie,
we wszystkich projektach edukacyjnych realizowanych przez
Powiat Nowosądecki bierze
udział ponad 3 tysiące uczniów,
którzy dokształcają się podczas
23 tysięcy godzin.
- Cieszę się, że coraz więcej
uczniów chce się dokształcać
– mówi starosta nowosądecki Jan Golonka. - Wychodzimy

naprzeciw tym oczekiwaniom
i stwarzamy takie możliwości.
W tym projekcie zaplanowano
zajęcia pozalekcyjne z przedmiotów humanistycznych i matematyczno-przyrodniczych,
rozmowy z doradcą zawodowym oraz kursy kwalifikacyjne
(m.in. prawo jazdy, kucie koni,
inseminacja krów, komputerowe wspomaganie projektowania AutoCad, ochrona roślin czy
bukieciarstwo). Będą także odbywać praktyki. Realizacja programu przyniesie też wymierne
korzyści szkołom. Pracownie zawodowe, które się w nich znajdują zostaną doposażone w nowoczesny sprzęt. Będą to m.in.:
prasa zwijająca, mieszalnik
pasz, elektronarzędzia, opryskiwacz, kosiarko-rozdrabniacz,
sprzęt jeździecki, odzież i sprzęt
ochronny. Ze środków projektu
zostaną też zakupione trzy krowy i samochód terenowy.

Powiat wolny od azbestu
Zniknęły kolejki mieszkańców oczekujących na powiatowe wsparcie w usuwaniu odpadów azbestowych. Od
kwietnia bowiem powiat rozpoczął realizację projektu
„Program usuwania odpadów zawierających azbest
z terenu Powiatu Nowosądeckiego lata 2010-2011”.
Program obejmuje gospodarstwa z gmin: Chełmiec,
Grybów, Kamionka Wielka, Korzenna, Łącko, Łososina
Dolna, Nawojowa, Podegrodzie, Piwniczna-Zdrój miasto
oraz Stary Sącz.
Głównym celem przedsięwzięcia jest pomoc w bezpiecznym
dla środowiska i zdrowia ludzi
usunięciu oraz unieszkodliwianiu odpadów zawierających
azbest.
Działania obejmują pokrycie
kosztów związanych z pakowaniem, załadunkiem, transportem i przekazaniem azbestu do
unieszkodliwienia na składowisko odpadów niebezpiecznych.
Koszty związane z demontażem elementów zawierających
azbest ponoszą właściciele budynków. Do obowiązków właściciela budynku należy również
zgłoszenie do Starostwa (organu administracji budowlanej)
zamiaru prowadzenia prac budowlanych. Przystąpienie do
programu mieszkańcy zgłaszają
poprzez złożenie w Starostwie

stosownego wniosku. Szacuje
się, że działaniami zostanie objętych 623 posesji.
Realizacja projektu potrwa do
grudnia 2011 roku. W 85. procentach finansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego poprzez Małopolski
Regionalny Program Operacyjny
na lata 2007-2013, pozostałe
piętnaście procent kosztów, to
wkład własny Powiatu Nowosądeckiego oraz gmin uczestniczących w programie.
W poprzednich latach usuwanie azbestu finansowane było
tylko ze środków Powiatowego
Funduszu Ochrony Środowiska.
W latach 2001-2009 powiat
przeznaczył na ten cel ponad
998 tys. zł co pozwoliło na usunięcie 2639 ton azbestu.

Szczegółowe informacje o programie, regulaminie
oraz wzór wniosku można znaleźć na stronie:

http://www.powiat.nowy-sacz.pl/publikacje/subkategorie/programy_i_granty.html
Informacje można uzyskać również w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu,
ul. Jagiellońska 33, pok.115, pn - pt w godz. 8.00 - 15.00 lub telefonicznie 18 / 41 41 635.

Staszic ma już 120 lat

Jubileusz 120-lecia istnienia świętował Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Grybowie. Z tej okazji grybowska szkoła otrzymała Złote Jabłko Sądeckie.
Na jubileusz przyjechali absolwenci z różnych części Polski,
emerytowani nauczyciele i dyrektorzy. Obecni byli także: Stanisław
Wanatowicz - Przewodniczący
Rady Powiatu Nowosądeckiego,
Józef Broński - członek Zarządu
Powiatu Nowosądeckiego, Aleksander Palczewski - Małopolski
Kurator Oświaty, Jerzy Stochel
- przedstawiciel kuratorium
w Nowym Sączu, Piotr Piechnik
- burmistrz miasta Grybów oraz

dyrektorzy innych szkół Sądecczyzny. Gości powitał Lesław Tarasek - dyrektor ZSZ w Grybowie.
Z okazji jubileuszu, Zarząd Powiatu Nowosądeckiego uhonorował
ZSZ w Grybowie Złotym Jabłkiem
Sądeckim. Statuetkę i pamiątkowy dyplom wręczył dyrektorowi
Józef Broński.
- Przez lata kształcenia młodzierzy, szkoła wypracowała sobie
miejsce w gronie najlepszych
placówek edukacyjnych Ziemi

Sądeckiej. Stało się to za sprawą
świetnej kadry pedagogicznej,
wybitnych dyrektorów i pracowników szkoły. W imieniu Zarządu
Powiatu Nowosądeckiego życzę
całej szkolnej społeczności kolejnych wspaniałych jubileuszy
oraz równie owocnej działalności
i pracy na rzecz Ziemi Sądeckiej mówił Józef Broński.
Złote Jabłka Sądeckie w uznaniu
wkładu pracy w nauczanie i wychowanie młodzieży otrzymali

również pedagodzy: Józef Tomasiak i Teresa Nalepa, a Srebrne
Jabłko Sądeckie - Maria Gryboś.
W trakcie uroczystości można
było także obejrzeć wystawę „Historia Szkoły w Starej Fotografii” oraz wystawę łyżeczek zorganizowaną przez belgijskiego
kolekcjonera De Mayera. Absolwenci chętnie zwiedzali placówkę i wspominali szkolne czasy.
Kupowali też monografię szkoły,
która została wydana z tej okazji.
Uroczystości zakończył Bal Absolwentów zorganizowany w hali
sportowej szkoły.

Trochę historii
Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica to najstarsza w Grybowie szkoła średnia. Powstała w 1890
roku jako Krajowy Naukowy Warsztat Kołodziejsko-Kowalski. Jeszcze
w czasie zaborów, szkoła za swe
wyroby kołodziejskie, szczególnie
bryczki i powozy wystawiane m.in.
w Wiedniu, Koryntii i Tyrolu, dostawała medale i odznaczenia.
W okresie międzywojennym, oprócz
kołodziejów i kowali, kształcili się
tu pomocnicy rzemieślników różnych specjalności: blacharze, krawcy,
szewcy, stolarze, piekarze, wędliniarze, murarze a nawet fryzjerzy,
uzyskując tytuł czeladnika. W latach
1939-44 w szkole trwała nauka, ale
wielu uczniów zostało wywiezionych
na prace przymusowe do III Rzeszy.
Po 1945 utworzono tu 3-letnie Państwowe Męskie Gimnazjum Mechaniczne i Zasadniczą Szkołę Zawodową, kształcącą w zawodach tokarza,
ślusarza, spawacza, stolarza, montera
konstrukcji stalowych. Od 1973 roku
młodzież uczyła się też w liceum
zawodowym. W tym roku mija 120
lat od otwarcia szkoły. ZSZ zajmuje
znaczące miejsce w systemie edukacji - należy do grona 80. najstarszych
w Polsce placówek (jako nieliczna
w województwie małopolskim i jedyna w powiecie nowosądeckim).
Na sukces szkoły składają się wysiłki
wielu pokoleń nauczycieli, dyrektorów i innych pracowników. Obecnie
placówka dysponuje nowoczesnymi
pracowniami informatycznymi z dostępem do internetu, halą sportową,
dobrze zaopatrzoną biblioteką i czytelnią oraz bazą dydaktyczną i warsztatami szkolnymi. Naukę pobiera
w niej blisko 800 uczniów.
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Drogi do przyszłości
» ciąg dalszy ze str. 1
Programu Przebudowy Dróg
Lokalnych.
- Włożyliśmy sporo pracy w modernizację tych trzech kilometrów – dodaje starosta nowosądecki Jan Golonka. - Droga była
poważnie zniszczona – teraz jeździ się po niej komfortowo. Nie
ma też problemu z dojazdem do
hoteli i pensjonatów znajdujących się w Rytrze.
Sporo kosztowała też modernizacja drogi Nawojowa – Żeleźnikowa Wielka – Łazy Biegonickie. Na
drugi etap przebudowy wydano Przebudowana droga powiatowa Rytro - Roztoka Wielka.
4.413.593 zł, w tym dofinansowanie z Narodowego Programu
Przebudowy Dróg Lokalnych
wyniosło 2.206.790 zł. W ramach projektu położono nową
nawierzchnię na długości blisko
2 km i przebudowano chodniki.
Powstała zatoka autobusowa,
przebudowano siedem przepustów i wyremontowano kilka
zjazdów. Dodatkowo, przy drodze pojawiły się bariery energochłonne i oznakowane przejścia
dla pieszych.

Przebudowana droga powiatowa Grybów - Krużlowa Niżna.

Zabezpieczenie osuwiska w Librantowej.

PRZEZ OSTATNIE CZTERY LATA NA BUDOWĘ I REMONTY DRÓG W SĄDECKICH GMINACH POWIAT PRZEZNACZYŁ M.IN.:
Chełmiec 
Powiat - 6.843.686 zł.
Gmina - 100 tys. zł.

2007-2008, który w sumie
kosztował 245.449 zł. Nową
nawierzchnię zyskała także ul.
Węgierska w Grybowie. Jej reNajdroższymi
inwestycjami mont, który kosztował 158.219
było zabezpieczenie osuwiska zł przeprowadzono w 2009 r.
w Librantowej w 2007 roku –
prace pochłonęły 2.393.854 zł
oraz przebudowa odcinka drogi Grybów (gmina)
powiatowej Nowy Sącz – Wojna- Powiat - 8.120.407 zł.
rowa – Wilczyska w 2009 roku Gmina - 2.087.780 zł.
na kwotę 1.592.135 zł.
Najwięcej pieniędzy pochłonął remont drogi powiatowej
Ptaszkowa – Wojnarowa przeGródek nad Dunajcem
prowadzony w 2010 r. na kwoPowiat - 1.358.845 zł.
tę 1.400.483 zł, a także budowa
Gmina udzieliła pomocy rzeczowej chodników łącznie z przebuw budowie chodnika.
dową drogi, między innymi
Największymi inwestycjami był w: Siołkowej (lata 2007-2008),
remont drogi powiatowej Nie- Ptaszkowej (2008 r.) i Krużlocew – Podole Górowa w 2007 wej Wyżnej i Niżnej. Te prace to
i 2009 r., który kosztował w su- koszt ponad 2 mln 355 tys. zł.
mie 574.593 zł oraz remont W latach 2009-2010 wykonano
drogi Wytrzyszczka – Tropie – także remont drogi Stróże – PoBartkowa Posadowa w 2008 r. lna – Łużna o łącznej wartości
na kwotę 317.716 zł.
1.045.112 zł. Ponadto przebudowano dwa mosty w Krużlowej, zastępując drewniane konGrybów (miasto)
strukcje betonowymi płytami,
Powiat - 1.329.963 zł.
co kosztowało 513.824 zł.

Miasto - 4 tys. zł.

Jednym z ważniejszych remontów był ten na drodze powiatowej Królowa Górna – Ptaszkowa – Grybów przeprowadzony
w 2008 r. - prace pochłonęły
842.975 zł, a także remont na
trasie Grybów – Krużlowa Niżna (ul. Jakubowskiego w Grybowie) prowadzony w latach
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Kamionka Wielka
Powiat - 2.110.407 zł.
Gmina - 469 tys. zł.

Nową nawierzchnię zyskała
droga Królowa Górna – Ptaszkowa – Grybów, której remont
przeprowadzono w 2007 i 2010
r. na łączną kwotę 1.101.011 zł

oraz Nowy Sącz – Florynka remontowana w 2008 r. Na roboty
wydano 225.521 zł. Dodatkowo,
w Kamionce Wielkiej za 318.521
zł wyremontowano chodnik.

Korzenna
Powiat - 16.669.301 zł.
Gmina - 100 tys. zł.

Przebudowa drogi powiatowej
Nowy Sącz – Wojnarowa – Wilczyska w 2009 r. kosztowała
6.542.822 zł (wraz z robotami
dodatkowymi) i była największą
powiatową inwestycją w gminie
Korzenna. Łącznie z fragmentem z gminy Chełmiec budowa
kosztowała ponad 8 mln zł. Ale
na remonty na tym terenie wydano znacznie więcej. W 2010 r.
nowa nawierzchnia pojawiła się
na drodze Korzenna – Janczowa
– Miłkowa (1.038.567 zł), Korzenna – Jasienna – Przydonica
(1.900.578 zł) i Łęka – Koniuszowa (903.907 zł). Na remont
drogi Sienna – Siedlce powiat
wydał 880.304 zł, na remont
drogi Niecew – Podole – Górowa wydano łącznie w latach
2007-2010 1.532.763 zł.

wykonana w 2007 r. Rok później
przeprowadzono
przebudowę mostu w Czyrnej na kwotę
1.169.108 zł. Nową nawierzchnię zyskała w 2010 r. droga powiatowa Krynica – Tylicz (ul.
Pułaskiego w Krynicy-Zdroju).
Remont kosztował 852.027 zł.

Łącko – Wola Kosnowa (348.606
zł) i Gołkowice Górne – Łazy
Brzyńskie (195.841 zł), a mosty
w Brzynie, Kiczni i Obidzy zyskały konstrukcję betonową za
688.857 zł. Ponadto wyremontowano mur oporowy w Obidzy
za 449.073 zł.

Remont drogi Kotów – Polany
w 2007 i 2009 r. znacznie poprawił przejezdność i bezpieczeństwo w tym rejonie. W sumie,
roboty pochłonęły 1.973.274 zł.
Sporo kosztowała także przebudowa mostu w Łosiu – 1.158.852
zł, ale dzięki niej zwiększyło się
bezpieczeństwo
kierowców
i utrzymano ciągłość komunikacji. Wykonano także m.in. remont drogi Maciejowa – Barnowiec za 501.474 zł.

Zakończono jedną z największych inwestycji realizowaną
w latach 2006-2007 r. czyli budowę mostu we Wronowicach
(ponad 7,3 mln zł) w ciągu drogi
powiatowej Łososina Dolna –
Ujanowice – Młynne w ramach
zadania „Obejście osuwiska
w rejonie góry Just” oraz przebudowano trasę Łososina Dolna – Ujanowice – Młynne (2 mln
842 tys. zł). Zabezpieczenie, stabilizacja osuwisk i przebudowa
drogi powiatowej Tęgoborze
– Wronowice realizowana w latach 2008-2009 kosztowały ponad 19 mln zł. Nową nawierzchnię zyskała droga powiatowa
Tęgoborze – Tabaszowa – Tęgoborze i Tęgoborze – Chomranice. Obecny rok to między innymi
przebudowa trasy Łososina Dolna – Ujanowice – Młynne wraz
z przebudową mostu w Żbikowicach na kwotę ponad 9 mln
zł i remont drogi Łęki – Kąty
– Dobrociesz, na który, łącznie

Łabowa
Powiat - 5.231.351 zł.
Gmina - 470 tys. zł.

Łącko
Powiat - 5.263.744 zł.
Gmina - 250 tys. zł.

Najwięcej pieniędzy kosztowała
stabilizacja i zabezpieczenie osuwiska w Obidzy przeprowadzoKrynica-Zdrój
na w 2007 r. - było to 1.621.735
Powiat - 6.386.706 zł.
zł. Sporo, bo 1.475.972 zł koszGmina - 1.754.572 zł.
towała także przebudowa mostu
Ponad 3 mln 380 tys. złotych po- wraz z dojazdami w Kiczni (2009
chłonęła przebudowa dróg Kry- r.). Nowa nawierzchnia pojawiła
nica – Tylicz i Powroźnik – Tylicz się na drogach: Łącko – Kicznia,

Łososina Dolna
Powiat - 44.910.184 zł.
Gmina - 550 tys. zł.

* Wraz z inwestycjami i remontami drogowymi planowanymi do realizacji do końca 2010 r.

z remontem zrealizowanym
w 2007 r., wydano 1.029.248 zł.
Do dużych zadań inwestycyjnych
należy również zaliczyć wykonaną w 2009 r. przebudowę drogi Tabaszowa – Tęgoborze – Just
o wartości 2.998.269 zł.

Muszyna
Powiat - 7.717.471 zł.
Gmina - 1.105.375 zł.

Ponad milion złotych kosztowała
przebudowa dróg powiatowych
Krynica – Tylicz oraz Powroźnik
– Tylicz przeprowadzona w 2007
r. Wyremontowano też most
na ul. Kościuszki w Muszynie,
drogę powiatową Żegiestów –
Szczawnik – Muszyna i Powroźnik – Tylicz. W kolejnym roku
wyremontowano nawierzchnie
na kilku odcinkach dróg powiatowych, a w 2009 r. rozpoczęto
przebudowę drogi powiatowej
Żegiestów – Szczawnik – Muszyna (ponad 3,9 mln zł). Obecny
rok to bieżący remont mostu
w ul. Kościuszki w Muszynie
i kolejny etap remontu drogi Żegiestów – Szczawnik – Muszyna
(864.111 zł).

Nawojowa
Powiat - 12.385.603 zł.
Gmina - 1.225.375 zł.

Rok 2007 to przede wszystkim
remont drogi powiatowej Nawojowa – Żeleźnikowa Wielka – Łazy Biegonickie (ponad
pół miliona zł). Rok później
nową nawierzchnię położono
na drodze powiatowej Frycowa

– Złotne. W latach 2007-2009
zrealizowano I i II etap przebudowy drogi Nawojowa – Żeleźnikowa Wielka – Łazy Biegonickie
na łączną kwotę ponad 10,6 mln
zł.

Piwniczna-Zdrój
Powiat - 2.055.801 zł.
Gmina - 100 tys. zł.

Remont muru oporowego w ciągu drogi powiatowej Piwniczna
– Łomnica to jedno z zadań wykonanych w 2007 r. W następnym roku nową nawierzchnię
położono na drodze Wierchomla Wielka – Wierchomla Mała
(476.205 zł). Kolejne zadanie
to kontynuacja remontu na drodze Wierchomla Wielka – Wierchomla Mała za kwotę 876.045
zł oraz remont ul. Szczawnickiej
w Piwnicznej-Zdroju – 298.827
zł (2010 r.).

Podegrodzie
Powiat - 11.253.243 zł.
Gmina - 1.889.600 zł.

Przebudowa chodnika i położenie nowej nawierzchni na
drodze powiatowej Chełmiec –
Naszacowice w gminie Podegrodzie to jedna z inwestycji z 2007
r. i 2008 r. - łącznie za 1.631.264
zł. Remonty wykonano także
na drogach: Trzetrzewina – Podrzecze, Łącko – Naszacowice,
a most w Gostwicy zyskał betonową konstrukcję. W sumie
wydano na to prawie 0,6 mln zł.
W 2008 r. trwały też prace na
drogach Podegrodzie – Mokra

Wieś na którą (z robotami wykonanymi w 2009 r.) wydano
1.472.799 zł, Brzezna – Brzezna
Litacz – Wysokie i Łącko – Naszacowice. Kolejny rok to nowy
chodnik przy drodze Stadła –
Długołęka – Przyszowa (Długołęka – Świerkla) i Łącko – Naszacowice (Olszana) oraz remont
drogi Brzezna – Brzezna Litacz
– Wysokie (II etap). W 2010 r.
przebudowano drogę powiatową Siekierczyna – Naszacowice,
wyremontowano drogę Stadła
– Długołęka – Przyszowa (ponad 1,9 mln zł), Trzetrzewina
– Podrzecze (łącznie z pracami
z 2009) na kwotę 1.003.786 zł
i Łącko – Naszacowice (ponad
1,6 mln zł).

Rytro
Powiat - 3.870.809 zł.
Gmina - 668.300 zł.

Remont mostu w ciągu drogi powiatowej Rytro – Roztoka Wielka i remont chodnika (2008 r.)
kosztowały łącznie ponad 200
tys. zł. Największą inwestycją
w tym roku była przebudowa
drogi Rytro – Roztoka Wielka,
łacznie z budową chodników
i oświetlenia, która kosztowała
ponad 3,5 mln zł.

Stary Sącz
Powiat - 7.600.845 zł.
Gmina - 1.487.761 zł.

Ponad 1,1 mln zł wydano w 2007
r. na remont drogi powiatowej
Gołkowice Górne – Łazy Brzyńskie, Nawojowa – Nowy Sącz

– Łazy Biegonickie – Nowy Sącz,
ul. Węgierskiej w Starym Sączu,
a także remont skrzyżowania
dróg powiatowych (ul. Sobieskiego, Węgierska, Nowa). W tej
kwocie mieści się także remont
mostu w Gaboniu oraz chodnika przy ul. Węgierskiej. Na milion złotych oszacowano prace
prowadzone w 2008 r. Były to
między innymi: II etap remontu
drogi Stary Sącz – Przysietnica
– Barcice, Barcice – Wola Krogulecka. Rok 2009 to kontynuacja
remontu trasy Barcice – Wola

DROGI W LICZBACH

Krogulecka i pomoc starosądeckiemu samorządowi przy remoncie Traktu Św. Kingi. W tym
roku nową nawierzchnię położono na drodze powiatowej Gołkowice Górne – Gaboń (1,4 mln
zł), wykonano także remonty
dróg: Stary Sącz – Przysietnica –
Barcice, Gołkowice Górne – Gaboń (1.446.472 zł), Gołkowice
Górne – Łazy Brzyńskie i Barcice – Wola Krogulecka. Na drogę
Stary Sącz – Przysietnica – Barcice w latach 2008 i 2010 wydano łącznie 2.451.160 zł.

i

Budowa i remonty dróg powiatowych
w latach 1999-2010
1999 r.
2000 r.
2001 r.
2002 r.
2003 r.
2004 r.

3,4 km
5,2 km
9,74 km
7,3 km
8,08 km
13,86 km

2005 r.
2006 r.
2007 r.
2008 r.
2009 r.
2010 r.

16,45 km
20,25 km
22,7 km
30,1 km
54,87 km
58,73 km

Razem:
250,68 km nowych
nawierzchni bitumicznych
listopad 2010

» z życia powiatu
W nagrodę pojechali do Włoch
W październiku 15 uczniów szkół
ponadgimnazjalnych z powiatu
nowosądeckiego, gościło w powiecie Massa we Włoszech. Wyjazd
był nagrodą dla autorów najlepszych prac zgłoszonych w konkursie plastyczno-historycznym
„Żeby nie zapomnieć - most pamięci między Polską i Włochami”.
Była to już druga edycja projektu,
realizowanego wspólnie z partnerami z Włoch w ramach programu
Komisji Europejskiej – Aktywne
obywatelstwo europejskie. Projekt przewidywał przygotowanie
przez uczniów z obu krajów prac
związanych tematycznie z okresem wojny i okupacji.
- Uczniowie włoscy gościli na terenie Powiatu Nowosądeckiego
na przełomie września i października tego roku prezentując swoim polskim kolegom nakręcony
film rejestrujący wspomnienia
kobiet – uczestniczek ruchu oporu – mówi starosta nowosądecki
Jan Golonka. - Takie kontakty międzynarodowe są ważne dla obu
stron. Młodzież poznaje historię,
poszerza horyzonty, szlifuje język
obcy. Przyjaźnie zawiązane podczas wzajemnych spotkań i wyjazdów przeradzają się później,
w zawodowym życiu, w kontakty
biznesowe.
W czasie kilkudniowego pobytu
najważniejszą częścią programu
było sympozjum naukowe połączone z prezentacją nagrodzonych prac w Sali Congressi APT
w Massa, spotkanie z władzami
lokalnymi oraz Laurą Seghettini
- członkinią włoskiego ruchu oporu. Młodzież wysłuchała również
wykładu profesora Paolo Pezzino
z katedry historii współczesnej
Universiteta di Pisa.

Laureaci konkursu to dwa zespoły
uczniowskie z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Krynicy-Zdroju: Urszula
Świętek, Dominika Pękala, Angelika Wyrostek (opiekunka Dorota
Puchała) oraz Kinga Kucharska,
Aleksandra Rajczak i Barbara Gurgul (opiekun Włodzimierz Godek).
Nagrodzonymi są również: Iwona
Garwol, Jakub Juruś i Krzysztof Łotek z LO im. Jana Kochanowskiego
w Muszynie (opiekunka Krystyna Tomasiak); Marta Rzemińska,
Kinga Popiela i Katarzyna Woźniak (opiekun Witold Zimowski)
z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Reymonta
w Tęgoborzy oraz Monika Szlaga,
Dominika Chryczyk i Aneta Chrobak z Internetu Międzyszkolnego
w Starym Sączu (opiekunka Małgorzata Tarsa-Bielak).
Powiat nowosądecki współpracuje z miastem Massa od roku 2006.
Zrealizował w tym czasie kilka
projektów skierowanych dla różnych grup – młodzieży, twórców
kultury, branży turystycznej czy
też pracowników administracji
samorządowej.
listopad 2010

„Gaude Mater Polonia” po raz siódmy
W nowosądeckim Kinie Krokus odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2010/2011 Sądeckiego
Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Przybyli studenci, grono
pedagogiczne oraz licznie zaproszeni goście. W imieniu
powiatu, studentom pogratulował starosta nowosądecki,
Jan Golonka.
Tradycyjnie, uroczystość rozpoczęło „Gaude Mater Polonia”
w wykonaniu Chóru Akademickiego Instytutu Pedagogicznego
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu pod
dyrekcją Grażyny Enzinger i dr
Bożeny Reszke. Następnie odbyło się ślubowanie słuchaczy
pierwszego roku.
O planach i kondycji uczelni
mówiła prezes Sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
Wiesława Borczyk. Wykład inauguracyjny pod tytułem - „Poezja pełni istnienia, czyli jak
czytać Miłosza”, wygłosiła dr Joanna Zach z Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego
w Krakowie.
Zapowiada się bardzo pracowity rok. Planowane są wykłady audytoryjne (dla wszystkich słuchaczy, spotkania raz
w miesiącu, od października
do czerwca) i specjalistyczne

(w ramach sekcji, spotkanie raz
w miesiącu, od października do
maja) oraz 14 rodzajów zajęć
warsztatowych, seminaryjnych,
fakultatywnych. Słuchacze mają
do wyboru m.in. kursy komputerowe, języków obcych, a także
warsztaty muzyczne, plastyczne, Inauguracja roku akademickiego w SUTW.
poetycko-teatralne, dziennikarskie, psychologiczne i inne.
Wykłady specjalistyczne odby- Trochę historii:
wają się w czterech sekcjach: Uniwersytet Trzeciego Wieku
kulturoznawczej,
medycznej w Nowym Sączu powstał w 2004
i profilaktyki zdrowia, geogra- roku. Inicjatywa mieszkańców
ficzno-przyrodniczej oraz spo- zyskała pełne poparcie u władz
łeczno-ekonomicznej. Każda wy- powiatu nowosądeckiego, które
biera swój samorząd - starostę, aktywnie pomagały w utworzewicestarostę, członka sądu ko- niu SUTW. Uniwersytet Jagielleżeńskiego i radę programową, loński w Krakowie, Państwowa
Wyższa Szkoła Zawodowa w Noktórzy są jednocześnie delega- wym Sączu oraz Wyższa Szkoła
tami na Walne Zebranie Stowa- Biznesu National-Louis Univerrzyszenia. Słuchacze biorą także sity w Nowym Sączu, akceptując
udział w zajęciach rekreacyj- w pełni tę inicjatywę, objęły ją
no-ruchowych, wyjazdach tury- swoim patronatem, a rektorzy
stycznych, wycieczkach pieszych i wybitni naukowcy tych uczelni
i spotkaniach integracyjnych.

tworzą Radę Programowo-Naukową SUTW, gwarantując wysoki
poziom programu edukacyjnego.
Wykłady prowadzą m.in. prof dr
hab Franciszek Ziejka, prof dr hab
Tadeusz Aleksander, prof dr hab
Julian Dybiec SUTW ma charakter
otwarty. Słuchaczami mogą być
osoby mające wykształcenie co
najmniej średnie, będące w wieku
przedemerytalnym, jak również
emeryci, renciści oraz osoby bezrobotne w starszym wieku, mieszkańcy Nowego Sącza i Powiatu
Nowosądeckiego.

„Obwodnica” otwarta
Ponad 10 milionów złotych kosztowała przebudowa drogi powiatowej Łososina Dolna – Ujanowice – Młynne (na terenie powiatu
nowosądeckiego). Wczoraj uroczyście oddano ją do użytku.

drogi, wybudowano ponad 3 km
chodnika, kanalizację deszczową
i przepusty. Przebudowano również most w Żbikowicach.
Łączna długość przebudowanej
trasy w obu powiatach wynosi
12,7 km. Projekt obejmował przebudowę mostu w Żbikowicach
i Kamionce Małej oraz budowę
chodników w Łososinie Dolnej,
Wronowicach, Żbikowicach, Ujanowicach i Kamionce Małej.
- Jeśli udaje nam się wspólnie
wybudować taką drogę, może
powinniśmy zacząć również
działać na rzecz przyłączenia
naszych powiatów do autostrady A-4 w Brzesku. Zakopane ma

Otwracie drogi Łososina Dolna - Ujanowice - Młynne.

- Ta droga to niejako obwodnica
Justu – mówił starosta nowosądecki Jan Golonka. - Jej wybudowanie znacznie ułatwiło kierowcom podróże z Nowego Sącza do
Krakowa i na Limanowszczyznę.
Jadąc tą drogą, nadkładają jedynie dwa, trzy kilometry więcej
niż gdyby jechali przez Just, ale
bardzo sobie chwalą tę możliwość. Nie tylko nie stoją w korkach, ale też omijają niebezpieczne osuwisko.

Inwestycja współfinansowana
przez Unię Europejską w ramach
Małopolskiego
Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata
2007-2013 polegała na przebudowie drogi powiatowej Łososina Dolna – Ujanowice – Młynne
przebiegającej przez teren Powiatu Nowosądeckiego i Powiatu Limanowskiego, a łączącej się
z drogą krajową nr 75.
Na terenie Powiatu Nowosądeckiego przebudowano blisko 4 km

Droga Łososina Dolna - Ujanowice - Młynne po remoncie.

„zakopiankę” - my nie powinniśmy być gorsi - dodał starosta Jan
Golonka.
Podczas otwarcia drogi obecni
byli: starosta nowosądecki Jan
Golonka, wicestarosta Mieczysław Kiełbasa, członek Zarządu
Powiatu Nowosądeckiego Józef
Broński,
wiceprzewodniczący
Rady PN Jerzy Górka oraz szefowie i pracownicy Powiatowego
Zarządu Dróg w Nowym Sączu.
Nie zabrakło wicemarszałka
Małopolski Leszka Zegzdy, posłów, przedstawicieli Powiatu
Limanowskiego na czele ze starostą Janem Puchałą, radnych
i wójtów.

Naukowo i praktycznie

» z życia powiatu
Powiatowe odznaczenia
dla branży turystycznej

Zakończył się cykl konferencji międzynarodowych poświęconych możliwościom rozwoju turystyki ekologicznej na
Sądecczyźnie. W sumie ponad 900 uczestników wysłuchało niemal 100 wykładów i prezentacji oraz poznało sposoby wykorzystania zasobów naturalnych w przemyśle turystycznym sześciu krajów europejskich.
Cykl międzynarodowych konferencji realizowany był w ramach
projektu „Turystyka ekologiczna
szansą rozwoju Sądecczyzny”
współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu
Finansowego. W spotkaniach
uczestniczyli
przedstawiciele
branży turystycznej (właściciele i pracownicy hoteli, pensjonatów, gospodarstw agroturystycznych), studenci trzech
sądeckich uczelni wyższych
(Wyższej Szkoły Biznesu – NLU,
Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej i Wyższej Szkoły
Przedsiębiorczości), młodzież
i samorządowcy oraz goście zagraniczni ze Słowacji, Rumunii,
Bułgarii, Niemiec i Włoch, a także ze współpracującego z Sądecczyzną powiatu kołobrzeskiego.
- Na każdej z konferencji omawialiśmy zagadnienia związane
z turystyką transgraniczną i rolą
czystej przyrody w budowaniu
oferty wypoczynkowej – mówi
Józef Broński, członek Zarządu
Powiatu zajmujący się rozwojem

turystyki. Mogliśmy również naocznie przekonać się jak takie
sprawy uregulowane są w krajach, z których pochodzą nasi
samorządowi partnerzy.
Dwuletni cykl konferencyjny
obejmował osiem spotkań odbywających się raz na kwartał
– w Krynicy, na Słowacji, w Rumunii, Bułgarii, we Włoszech,
w Niemczech, w Kołobrzegu
i Starym Sączu. Były one wypełnione nie tylko teoretycznymi
rozważaniami o możliwościach
budowania oferty turystycznej
opartej na przyrodzie, ale również poznaniem praktycznych
rozwiązań zastosowanych w poszczególnych miejscach.
- Całość była połączona także
z akcją promocyjną Sądecczyzny na arenie międzynarodowej i krajowej – dodaje Józef
Broński. – Uczestniczyliśmy
w kilku dużych wydarzeniach
targowych krajowych i zagranicznych, gdzie prezentowaliśmy ofertę regionu. Powstał
cykl wydawnictw promujących

Z okazji Sądeckiego Dnia Turystyki, starosta nowosądecki Jan Golonka przyznał najwyższe powiatowe odznaczenia - Złote i Srebrne
Jabłka Sądeckie dla osób szczególnie zaangażowanych w promowanie Ziemi Sadeckiej. Odznaczenia
wręczyli: wicestarosta Mieczysław Kiełbasa oraz Józef Broński
członek Zarządu Powiatu Nowosądeckiego, podczas uroczystej
gali z udziałem przedstawicieli
branży turystycznej Sądecczyzny.
Za wieloletnią działalność, wysoki
poziom świadczonych usług turystycznych oraz kreowanie pozytywnego wizerunku Sądecczyzny
Złote Jabłko Sądeckie przyznane
zostało OST „GROMADA” Nowy
Sącz.

V Międzynarodowa Konferencja „Transgraniczna turystyka ekologiczna jako szansa rozwoju Sądecczyzny”
w Massa (Włochy).

Sądecczyznę, reklama telewizyjna i wiele innych materiałów
istotnych przy upowszechnianiu
walorów turystycznych powiatu.
Dodatkowym efektem programu
był pierwszy z cyklu „Sądeckich
zeszytów naukowych” – wydawnictwo pod wspólnym szyldem
sądeckich uczelni ukazujące dorobek spotkań.
Cały program „Transgraniczna
turystyka ekologiczna szansą

rozwoju Sądecczyzny” kosztował około 350 tys. euro, z czego
ponad 300 tys. euro pochodzi
ze środków przekazanych przez
Norweski Mechanizm Finansowy. Efektem działań będzie nie
tylko dodatkowa akcja promocyjna, ale również podniesienie
poziomu usług turystycznych
regionu i modyfikacja oferty wypoczynkowej niektórych firm.

Nowe karetki
dla sądeckiego pogotowia

Sądeckie Pogotowie Ratunkowe wzbogaciło się o dwie nowe karetki. To zespoły standardowo wyposażone do zabezpieczenia
podstawowej opieki medycznej (P). Volkswageny z napędem na
cztery koła kosztowały w sumie 620 tys. złotych.
Symbolicznego przekazania samochodów dokonali wicestarosta nowosądecki Mieczysław
Kiełbasa oraz prezydent miasta
Ryszard Nowak. Poświęcił je
prepozyt bazyliki św. Małgorzaty w Nowym Sączu ks. dr Jan
Piotrowski.
- Naszym celem jest, aby wszystkie załogi pogotowia mogły
dysponować pojazdami z napędem na cztery koła – mówi
Józef Zygmunt, dyrektor Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego
w Nowym Sączu. – Sądecczyzna,
to w zdecydowanej większości teren górzysty, dlatego ten
typ samochodów sprawdza się
najlepiej.
Najnowszy zakup powiązany
jest także z programem informatyzacji pogotowia. Kompleksowy system informatyczny,
pozwoli Centrum Powiadamiania Ratunkowego monitorować,
gdzie w danej chwili znajduje

każdy z samochodów i jakie
czynności wykonuje jego obsada. Dodatkowo ambulanse
zostaną wyposażone w sprzęt
pozwalający na przesyłanie danych o pacjencie monitorowanym w samochodzie do szpitala. W ten sposób, będą mogły
o wiele szybciej zapadać decyzje
o sposobie leczenia w szpitalu.
Program ma kosztować blisko 2
mln zł. Sfinansują go samorządy
miasta i powiatu, samorząd województwa małopolskiego oraz
sądeckie pogotowie.
- W najbliższym czasie planujemy uruchomienie kolejnej podstacji w Łabowej oraz chcemy
doposażyć karetki w Łososinie
Dolnej, aby mogła spełniać zadania ratownictwa specjalistycznego – wylicza wicestarosta Kiełbasa.
Wszystkie te działania mają podnieść bezpieczeństwo w powiecie i służyć ratowaniu życia.

Srebrne Jabłka Sądeckie otrzymali:
Janina Złotnicka, dyrektor Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych w Krynicy-Zdroju za dbanie o wysoki
poziom nauki młodzieży w dziedzinie turystyki i hotelarstwa na
Sądecczyźnie; Andrzej Michalik,
właściciel Karczmy Regionalnej
w Krynicy-Zdroju za osobiste zaangażowanie w rozwój samorządności gospodarczej w turystyce na
Sądecczyźnie; ORW „Panorama”
Krynica za wysoki poziom świadczenia usług turystycznych oraz
kreowanie pozytywnego wizerunku Sądecczyzny; Agnieszka Wilfart OST „Gromada” - za wysoki
poziom świadczonych usług turystycznych oraz kreowanie pozytywnego wizerunku Sądecczyzny;
Janina Bałuc, kierownik Domu
Wczasowego „Tryumfy”, za zaangażowanie w podnoszenie standardu świadczenia usług w zakresie hotelarstwa oraz turystyki na
Sądecczyźnie; Wojciech Krzywda,
właściciel „Karczmy u Wojtków”,
za kultywowanie, propagowanie
i pogłębianie wiedzy o tradycjach
sądeckiej kuchni regionalnej; Andrzej Broda za zaangażowanie
w podnoszenie standardu świadczenia usług w zakresie hotelarstwa oraz turystyki na Sądecczyźnie; WAT „Szkoltur” Stary Sącz za
świadczenie usług turystycznych
na dobrym poziomie, a także upowszechnianie młodzieżowej turystyki wypoczynkowej w regionie
sądeckim; Dom Pielgrzyma w Starym Sączu za świadczenie usług
turystycznych na dobrym poziomie, a także upowszechnianie turystyki religijnej i wypoczynkowej
na Sądecczyźnie.
listopad 2010

Modernizacja powiatowej lecznicy
za 12 milionów złotych!

„Poprawa jakości leczenia poprzez rozbudowę i modernizację
Szpitala im. dr J. Dietla w Krynicy-Zdroju” w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.
12 milionów złotych będzie kosztował remont Szpitala im. Józefa Dietla w Krynicy- całkowita wartość projektu - 12 mln 460 tys. 282 zł
Zdroju. Ta powiatowa placówka niedługo będzie świeciła nowym blaskiem, a pacjenci wysokość dofinansowania - 7 mln 616 tys. 346 zł
wkład własny - 4 mln 843 tys. 936 zł
będą mogli uzyskać kompleksową pomoc na miejscu i w dobrych warunkach.
krótki czas przebywania w szpitalu po operacji i mniejsza liczba powikłań. Kryniccy lekarze
szacują, że rocznie będzie wykonywanych, oprócz innych specjalistycznych zabiegów, około stu rekonstrukcji chrząstki
stawowej.
- Możliwość wykonywania takich
procedur jest szczególnie ważna
na naszym terenie – mówi Alicja
Jarosińskia, dyrektor krynickiego szpitala. Zimą masowo ratujemy miłośników białego szaleństwa, którzy mieli wypadki na
stokach. Dzięki takim zabiegom,
będą mieli możliwość szybszego
powrotu do zdrowia.

Szpital jak nowy

Projekt, dzięki któremu lecznica
jest modernizowana, nosi nazwę
„Poprawa jakości leczenia poprzez rozbudowę i modernizację Szpitala w Krynicy-Zdroju”.
W 60% jest finansowany z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, a 40% to
środki własne szpitala (kredyt).
- Zaplanowaliśmy między innymi nadbudowę jednego piętra
wschodniego skrzydła, gdzie
zostanie przeniesiony oddział
ginekologiczny – mówi Alicja
Jarosińska, dyrektor Szpitala
Powiatowego w Krynicy-Zdroju.
- Obok szpitala dobudowaliśmy
pawilon diagnostyczny, w którym zmieszczą się wszystkie
poradnie specjalistyczne i gabinety diagnostyczne. To sprawi,
że pacjenci, którzy dotychczas
korzystali z poradni oddalonych
od szpitala, będą mieli wszystko w jednym miejscu i nie będą
przemieszczać się po szpitalnych
korytarzach. System usprawni
też ruch na izbie przyjęć.

Oddziały
w krynickim szpitalu:

Laboratorium w weekendy

Modernizacja budynku Szpitala w Krynicy-Zdroju.

chirurgia ogólna
z 2007 roku. Bez tego lecznica
chirurgia urazowo-ortopedyczna nie mogłaby funkcjonować po
chorób wewnętrznych
2012 r.
pediatria i noworodki
ginekologiczno-położniczy
Komfortowy poród
Już niebawem kobiety skorzystaanestezjologiczny i IT
ją z nowej porodówki. Jak mówi
blok operacyjny
doktor Artur Wójcik, zastępca
izba przyjęć
dyrektora szpitala do spraw

Po remoncie w salach będą po
cztery łóżka a nie jak teraz, po
sześć czy siedem. Więcej będzie
też łazienek i sanitariatów oraz
przestrzeni w salach i na korytarzach. Szpital będzie wyglądał
lepiej pod względem estetyki
– na ścianach pojawią się żywe
kolory, co sprawi, że sale nabiorą blasku.
Remont rozpoczął się w czerwcu
2009 r. i zgodnie z projektem ma
zostać zakończony w maju 2011
r. Jednak dyrektor Alicja Jarosińska zapewnia, że prace zostaną sfinalizowane już w lutym
przyszłego roku. Prowadzona
modernizacja sprawi, że szpital
będzie spełniał wymogi sanitarno-epidemiologiczne zapisane w ustawie Ministra Zdrowia
listopad 2010

medycznych, jest ona duża, kolorowa i wyposażona w profesjonalny sprzęt. Znajduje się
tu również nowa izba przyjęć.
Rocznie w krynickim szpitalu
odbiera się 600-700 porodów.
- Mamy dwa fotele porodowe
i salę do porodów rodzinnych,
których do tej pory u nas nie
było – mówi doktor Wójcik. - Pokoje są oczywiście wyposażone
w łazienkę i prysznic, co zapewnia kobiecie potrzebny, szczególnie po porodzie, komfort.

Artroskopia
jak w krakowskiej klinice

Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej szpitala w Krynicy-Zdroju uruchamia od listopada zabiegi, które na terenie

Każdy, może skorzystać z nowoczesnego laboratorium oddanego do użytku w ubiegłym roku.
Jest ono czynne nawet w soboty
i niedziele, co znacznie ułatwia
pacjentom dostęp do badań i powoduje, że na pobranie krwi nie
trzeba długo czekać.
- Poszerzyliśmy również zakres
badań wykonywanych w szpitalnym laboratorium – dodaje

Alicja Jarosińska. - Wszystko
po to, aby pacjenci mieli dostęp
do jak największej ilości usług.
Z naszych obserwacji wynika, że
weekendowe dyżury cieszą się
dużym powodzeniem.

Diagnoza w kilka minut

Jest też dobra informacja dla
pacjentów poddawanych operacjom i z podejrzeniem chorób
nowotworowych. Od stycznia
2011 roku, w szpitalu będzie
pracował specjalista robiący śródoperacyjne badania
histopatologiczne.
- Nie trzeba już będzie wozić
wycinków do Krakowa i czekać
kilka dni na wynik – tłumaczy
dyrektor Jarosińska. - Histopatolog będzie dokonywał badania
podczas operacji, co pozwoli lekarzom na podjęcie odpowiednich decyzji. Pacjent nie będzie
musiał być operowany po raz
drugi jeśli okaże się, że na przykład w wycinku odnaleziono
komórki rakowe. Lekarze zareagują od razu. Głównie dotyczy
to operacji ginekologicznych
i chirurgicznych.

SZPITAL W LICZBACH
Małopolski są wykonywane je35 – tylu lekarzy pracuje w krynickim szpitalu
dynie w Krakowie. Chodzi mię55 – tyle lat ma krynicki szpital
dzy innymi o rekonstrukcję
155 – tyle pielęgniarek tutaj pracuje
chrząstki stawowej i zabiegi rekonstrukcji stawu kolanowego.
180 – tyle jest łóżek
Tym samym, lecznica wprowa700 – tyle porodów odbiera się rocznie
dza nowe procedury lecznicze.
14 500 – tylu pacjentów jest rocznie
- Pomysł, żeby wystąpić z taką
właśnie ofertą, kiełkował od
kilka lat – mówi doktor Jacek
Ślipek, zastępca ordynatora oddziału chirurgii urazowo-ortopedycznej. - Nie było jednak warunków i sprzętu potrzebnych
do prowadzenia takich zabiegów. Teraz, po remoncie, mamy
jedno i drugie. Lekarze przeszli
też specjalistyczne szkolenia
z tego zakresu. Właśnie dlatego
będziemy mogli zaoferować naszym pacjentom rekonstrukcję
więzadła krzyżowego przedniego oraz artroskopię barku.
Artroskopia to technika operacyjna polegająca na wprowadzeniu do stawu kamery i narzędzi,
którymi „naprawia się” uszkodzone struktury. Wszystkie
działania lekarza są widoczne
na monitorze. Zaletą tego typu
operacji jest mała inwazyjność, Komputerowa wizualizacja Szpitala w Krynicy-Zdroju.
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