
14 lutego 2018 r. w sali konferencyjnej Sta-
rostwa Powiatowego w Limanowej odbyło się 
uroczyste przekazanie umów gwarantujących 
przyznanie dofinansowania z Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopol-
skiego na lata 2014-2020 na realizacje projektów 
powiatowych. 
Pierwsza umowa zawarta pomiędzy Zarządem Woje-
wództwa Małopolskiego i Powiatem Limanowskim do-
tyczy – „Rozbudowy szlaków wielofunkcyjnych wokół 
Góry Mogielica i szlaków łącznikowych w Gminach 
Limanowa, Słopnice, Kamienica i Mieście Limanowa 
wraz z ich połączeniem z trasą główną VeloDunajec”. 
Projekt jest realizowany przez Powiat Limanow-
ski w partnerstwie gmin – Limanowa, Kamienica, 
Słopnice i Miasta Limanowa. Ścieżki, które zostaną 
oddane do użytku do końca sierpnia 2020 r., będą 
doskonałą propozycją wypoczynku m.in. dla rodzin 
z dziećmi. Zostaną one wyposażone w ławki i stoły, 
przy których będzie można wypocząć po długich, gór-
skich wędrówkach. W pobliżu pojawią się też stojaki 
rowerowe, a nowe szlaki zostaną włączone do sieci 
tras rowerowych – w Tylmanowej połączą się z trasą 
VeloDunajec. Dlatego oprócz długich spacerów, wraz 
z bliskimi lub przyjaciółmi będzie można pojechać 
dalej „na dwóch kółkach” – przez najbardziej malow-

nicze tereny doliny Dunajca z zapierającymi dech 
w piersiach widokami na Beskidy, Pieniny czy Tatry 
– podkreśla Starosta Limanowski Jan Puchała.
W ramach projektu powstaną:
1) miejsca postojowe: w Gminach Słopnice, Kamie-
nica, Mieście Limanowa oraz w Gminie Limanowa 
wyposażone w altany/wiaty, stanowiska dla rowe-
rów, kosze na śmieci i tablice informacyjne;
2) zaplecze informacyjno-sanitarne (w mieście Li-
manowa);
3) kładki dla rowerów (w mieście Limanowa).
Ponadto planowane są udogodnienia dla osób 
niepełnosprawnych poprzez zakup 20 audioprze-
wodników do istniejących wypożyczalni na trasach 
wokół Góry Mogielica. Aby monitorować ruch tury-
stycznych na powstałych trasach planowany jest 
także montaż innowacyjnych pętli do pomiaru ruchu 
turystycznego w miejscowościach Kamienica, Lima-
nowa, Stara Wieś oraz Słopnice.
Całkowita wartość projektu to ponad 6 mln zł.
Poziom dofinansowania: 3,7 mln zł (tj. 65%).
Projekt zakłada również:
– zakup map turystycznych ze szlakami rowerowy-

mi i pieszymi;
– zakup przewodników turystycznych po nowo-

utworzonych i odnowionych szlakach;

–  stworzenie nowoczesnego portalu www po szla-
kach;

–  stworzenie aplikacji turystycznej po szlakach na 
system Android i iOS.

Kolejna umowa dotyczy realizacji projektu pn. 
„Głęboka modernizacja energetyczna budynków 
użyteczności publicznej Powiatu Limanowskiego”. 
Całkowita wartość projektu to ponad 7,2 mln zł, 
natomiast wysokość kosztów kwalifikowanych to 
6,1 mln zł. Wysokość uzyskanego na obecną 
chwilę dofinansowania wynosi  2,7 mln zł (co 
stanowi 44% wydatków kwalifikowanych). Dofi-
nansowanie to może zostać zwiększone do wiel-
kości wnioskowanej, po pojawieniu się kolejnych 
wolnych środków.
Druga z przyznanych 14 lutego dotacji pozwoli na 
termomodernizację 13 obiektów użyteczności pu-
blicznej z terenu Powiatu Limanowskiego niemal 
we wszystkich z nich zostaną też zamontowane 
kolektory słoneczne. Przez to zmniejszy się zu-
życie energii, a do powietrza będzie dostawać 
się mniej dwutlenku węgla – projekt przewiduje 
bowiem, że jego emisja zmniejszy się o ponad 
44 proc. Obniży się też emisja szkodliwych pyłów 
PM10 i PM2,5 i to aż o ponad 95 proc. Termomo-
dernizacji poddane zostana następujące budynki: 

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących 
w Limanowej, 1 Liceum Ogólnokształcące w Lima-
nowej, Zespół Szkół im. KEN w Tymbarku, Zespół 
Szkół nr 1 w Limanowej, Zespół Szkół Ponadgim-
nazjalnych w Mszanie Dolnej, Zespół Szkół Tech-
nicznych i Informatycznych w Mszanie Dolnej, POZ 
Szpitala Powiatowego w Limanowej, Bezpłatna 
Powiatowa wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyj-
nego i ortopedycznego (medycznego) w Limano-
wej, Dom Wczasów Dziecięcych (budynek duży),  
Dom Wczasów Dziecięcych (budynek mały, Dom 
Pomocy Społecznej w Limanowej, Dom Pomocy 
Społecznej w Mszanie Dolnej, Zespół Szkoły Pod-
stawowej i Gimnazjum w Szczawie.
Okres realizacji to lata 2016-2019.
Podczas spotkania została również przekazana na 
ręce Wójta Gminy Limanowa Władysława Pazda-
na umowa, której realizacja pozwoli na wymianę 
starych i nieekologicznych pieców w 96 domach na 
bardziej nowoczesne kotły, spełniające tzw. normy 
ekoprojektu.
Zostaną one wymienione jeszcze w tym roku dzię-
ki dofinansowaniu w wysokości niemal 900 tys. zł. 
Także one będą miały wpływ na zmniejszenie 
się emisji dwutlenku węgla (o ponad 30 proc.) 
oraz szkodliwych pyłów PM10 (o ponad 95 proc.) 
i PM2,5 (o 90 proc.). Co niezwykle ważne, nowe 
piece trafią do tych domów, w których w niedalekiej 
przyszłości nie będzie możliwe podłączenie do lo-
kalnej sieci ciepłowniczej.
W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele samorzą-
du Województwa Małopolskiego: przewodnicząca 
Sejmiku Województwa Małopolskiego Urszula 
Nowogórska, wicemarszałek Stanisław Sorys, 
Leszek Zegzda członek zarządu województwa 
oraz radny wojewódzki Stanisław Pasoń. Powiat 
Limanowski reprezentował starosta limanowski 
Jan Puchała wicestarosta limanowski Mieczy-
sław Uryga, oraz członkowie Zarządu: Agata Zię-
ba, Jan Więcek i Wojciech Włodarczyk. Gminy 
partnerskie reprezentowali wójtowie: Wójt Gminy 
Limanowa –  Władysław Pazdan, Słopnice Adam 
Sołtys, przedstawiciel gminy Kamienica – sekre-
tarz Jarosław Augustyniak oraz Burmistrz Miasta 
Limanowa Władysław Bieda.
W spotkaniu uczestniczyli także Justyna To-
karczyk Dyrektor Wydziału Promocji, Projektów 
i Przedsiębiorczości Starostwa Powiatowego 
w Limanowej wraz ze swoim zastępcą Pawłem 
Tokarczykiem i Adam Górszczyk – Dyrektor 
Wydziału Rozwoju, Inwestycji i Pozyskiwania 
Środków Zewnętrznych.

Powiat podpisał ważne umowy w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego
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Nowe Centrum Leczenia Chorób Osób 
w Podeszłym Wieku w Szpitalu Powiatowym 

Projekt utworzenia oddziału geriatrycznego 
w Szpitalu Powiatowym im. Miłosierdzia Boże-
go w Limanowej wpisał się w założenia rozwo-
ju subregionu sądeckiego w ramach Strategii 
Rozwoju Małopolski na lata 2014 – 2020, dla-
tego m.in. znalazł się wśród zwycięskich wnio-
sków, zatwierdzonych w uchwale Zarządu Wo-
jewództwa Małopolskiego i otrzymał aż 7,2 mln 
dofinansowania na budowę centrum leczenia 
chorób osób w podeszłym wieku. Dzięki temu 
w limanowskim szpitalu powstanie nowy od-
dział geriatryczny. Łączny koszt tej inwestycji 
to ok. 10 mln złotych.
Idea utworzenia Centrum Leczenia Chorób Osób 
w Podeszłym Wieku stanowi odpowiedź na rosną-
cą liczbę osób w wieku powyżej 65 lat i koniecz-
ność zapewnienia im kompleksowej, profesjonalnej 
i przyjaznej opieki. Dzięki realizacji tego projektu, 
zarówno pacjenci z naszego powiatu, jak również 
część mieszkańców Małopolski, będą mieli zapew-
nioną specjalistyczną opiekę i korzystne warunki 
w Szpitalu Powiatowym.
W wyniku utworzenia „Limanowskiego Centrum 
Leczenia Chorób Osób w Podeszłym Wieku” prze-

prowadzona będzie m.in. nadbudowa segmentu 
bloku operacyjnego o 2 kondygnacje. W nowej 
części znajdować się będą pomieszczenia od-
działu geriatrii i poradni geriatrycznej. Dodatkowo 
szacowany jest również zakup specjalistyczne-
go sprzętu, tworzącego niezbędne wyposażenie 
nowego oddziału. W ramach projektu planowane 
jest także stworzenie sali gimnastycznej i sali fizy-
koterapeutycznej kinezyterapii. Diagnostyka osób 
korzystających z nowego oddziału odbywać się 
będzie w istniejących już pracowniach i poradniach 
limanowskiego szpitala.
Nowy oddział szpitala będzie sporym udogodnie-
niem dla osób starszych. Obecnie bowiem, opieka 
nad pacjentami powyżej 65 roku życia sprawowana 
jest głównie na Oddziale Chorób Wewnętrznych. 
Oddział ten nie jest w pełni dostosowany do po-
trzeb osób starszych, co wiąże się z wieloma utrud-
nieniami. Stworzenie nowego oddziału i poradni 
przyczyni się również do wzrostu zatrudnienia w li-
manowskim szpitalu. 
Rozpoczęcie inwestycji planowane jest jeszcze 
w tym roku, a zakończenie prac określa się w przy-
bliżeniu na koniec 2020 roku.

Samorząd
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Szanowni Mieszkańcy Powiatu Limanowskiego! 

Oddaję w Wasze ręce 
pierwszy w 2018 roku 
numer informatora samo-
rządowego „Wiadomości 
z Powiatu”. Będą mo-
gli Państwo przeczytać 
w nim o zadaniach po-
myślnie zrealizowanych 
przez Powiat Limanowski 

w minionym kwartale oraz o tych inwestycjach, 
które jeszcze przed nami. 
„Wiadomości z Powiatu” otwiera artykuł o dofi-
nansowaniach z RPO Województwa Małopolskie-
go przyznanych dla Powiatu Limanowskiego. To 
właśnie dzięki tym dofinansowaniom oraz środ-
kom własnym będziemy mogli w przyszłości urze-
czywistnić dwa projekty. Mając na uwadze rozwój 
aktywnej turystyki powiatu, pierwsze dofinan-
sowanie zostanie przeznaczone na rozbudowę 
szlaków wielofunkcyjnych wokół Góry Mogielica 
i szlaków łącznikowych w Gminach Limanowa, 
Słopnice, Kamienica i Mieście Limanowa wraz 
z ich połączeniem z trasą główną VeloDunajec. 
Drugi projekt obejmował będzie działania związa-
ne z głęboką modernizacją energetyczną budyn-
ków użyteczności publicznej Powiatu Limanow-
skiego – m.in. pozwoli to na zmniejszenie emisji 
zanieczyszczeń do atmosfery, szkodliwych pyłów 
czy dwutlenku węgla, a co za tym idzie podniesie 
się jakość powietrza w naszym powiecie. 
W artykule pt. „Nowy oddział w Szpitalu Powia-
towym – rozpoczęcie inwestycji planowane jesz-
cze w tym roku”, będziecie mogli dowiedzieć się 
jaki oddział powstanie, już w najbliższym czasie 
w Szpitalu Powiatowym w Limanowej. Na stro-
nie piątej znajdziecie informację o zakupionym 
nowym sprzęcie rehabilitacyjnym dla Powiatowej 
Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego i Orto-
pedycznego. 
W „Wiadomościach z Powiatu” na 3 stronie  prze-
czytają Państwo o dużej inwestycji Powiatu Li-
manowskiego zakończonej w 2017 roku. Już od 
stycznia młodzież może korzystać z nowej hali 
sportowej połączonej łącznikiem ze szkołą wraz 
z infrastrukturą techniczną przy ZSTiO w Lima-
nowej. Mamy nadzieję, że dzięki niej młodzież 
naszego Powiatu będzie mogła w dogodnych wa-
runkach rozwijać swoje sportowe talenty i pasje. 
Zapraszam także do poczytania o wyróżnieniu 

przyznanym przez Ministra Rodziny i Pracy dla 
Powiatowego Urzędu Pracy.
Drodzy czytelnicy zobaczcie również, co nowego 
w kulturze i sporcie. W związku ze zbliżającymi się 
obchodami 100-lecia Niepodległej Polski, nasz Po-
wiat już teraz przygotowuje się do organizacji tego 
wydarzenia, o czym rozmawialiśmy m.in. na Forum 
Wójtów i Burmistrzów (str. 5). Poznają państwo 
również planowane inwestycje drogowe realizowa-
ne w 2018 r. A w szczególności ważną i oczekiwa-
ną przebudowę drogi powiatowej nr 1632 Kępanów 
– Tymbnark w Centrum Jodłownika wraz z przebu-
dową skrzyżowania na rondo.
Na stronie szóstej piszemy o udzielonej przez Radę 
Powiatu Limanowskiego dotacji na prace koserwa-
torskie, restauratorskie lub roboty budowlane zabyt-
ków znajdujących się na terenie powiatu limanow-
skiego. Natomiast na stronie siódmej znajduje się 
relacja z powiatowo-miejskich obchodów 1 marca 
Narodowego Święta Żołnierzy Wyklętych. W tym 
miejscu pragnę podziękować wszystkim osobom, 
które wzięły udział obchodach tego Święta: samo-
rządowcom, służbom mundurowym, uczniom ze 
szkół z terenu powiatu limanowskiego oraz Wam 
mieszkańcy Powiatu. 
Pozostałe wydarzenia organizowane przez Po-
wiat Limanowski lub te, w których braliśmy udział 
będziecie mogli zobaczyć w obszernej, kolorowej 
galerii umieszczonej na ostatniej stronie informa-
tora lub na stronie internetowej Powiatu Lima-
nowskiego: www.powiat.limanowski.pl, która od 
marca posiada nową szatę graficzną.
W numerze znajdziecie również praktyczne in-
formacje dotyczące udzielanych porad praw-
nych na terenie powiatu, osoby lubiące aktyw-
nie spędzać czas uzyskają tutaj informacje na 
temat nowego cennika Pływalni Limanowskiej 
czy Turystycznej aplikacji mobilnej. Warto też 
zadbać o swoje zdrowie i zobaczyć na stronie 
piątej, jakie bezpłatne badania proponuje Szpital 
Powiatowy w Limanowej. 
Kończąc pragnę życzyć sobie i Wam Drodzy 
Mieszkańcy Powiatu Limanowskiego satysfakcji 
z pomyślnie zrealizowanych działań służących 
dobru społeczeństwa oraz rozwojowi naszego 
Powiatu. 

Jan Puchała,
Starosta Limanowski
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Edukacja i Kultura

29 stycznia br. miało miejsce oddanie nowej 
hali sportowej przy Zespole Szkół Technicznych 
i Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Lima-
nowej, będącej jedną z najważniejszych inwesty-
cji powiatu limanowskiego realizowanych w la-
tach 2015-2017.

Wydarzenie to zgromadziło licznie przybyłych gości. 
Zaproszenie na uroczystość przyjęli m.in: Sekretarz 
Stanu w Ministerstwie Finansów, Poseł na Sejm 
RP Wiesław Janczyk, Senator RP Jan Hamerski, 
przedstawiciele Zarządu Powiatu Limanowskiego 
Jan Puchała, Mieczysław Uryga, Agata Zięba, Woj-
ciech Włodarczyk i Jan Więcek. 

W spotkaniu uczestniczyli również, przedstawicie-
le Rady Powiatu Limanowskiego na czele z  Wi-
ceprzewodniczącymi: Franciszkiem Dziedziną 
i Markiem Czeczótką, a także Burmistrz Miasta 
Limanowa Władysław Bieda i Zastępca Wójta 
Gminy Limanowa Marian Mąka. Obecni na uro-
czystości byli również dyrekotrzy szkół i jednostek 
powiatu limanowskiego. Przede wszystkim jednak 
byli uczniowie, rodzice i grono pedagogiczne Ze-
społu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. 
Jana Pawła II w Limanowej, z dyrektorem Janem 
Skrzekutem na czele. 
W swoim przemówieniu, Starosta Limanowski Jan 
Puchała skierował słowa podziękowania do wszyst-
kich tych, którzy przyczynili się do realizacji tejże in-
westycji.  
Starosta złożył również podziękowanie na ręce Wice-
starosty, Członków Zarządu Powiatu, Rady Powiatu 
Limanowskiego a także dyrektorów i  pracowników 
Wydziału Rozwoju, Inwestycji i Pozyskiwania Środków 
Zewnętrznych, Wydziału Promocji, Projektów i Przed-
siębiorczości, a także Wydziału Edukacji i Sportu.
Słowa podziękowania skierował również do Sekre-
tarza Stanu w Ministerstwie Finansów Wiesława 
Janczyka za wsparcie i przyznane dodatkowe środ-
ki z Ministerstwa. Podziękował także byłej Dyrektor 
ZSTiO Grażynie Szumilas oraz obecnemu Dyrekto-
rowi placówki – Janowi Skrzekutowi.
Uroczystego poświęcenia sali dokonał ks. dr prałat 
Wiesław Piotrowski Proboszcz Parafii Limanow-
skiej. Młodzież Zespołu Szkół Technicznych i Ogólno-
kształcących na tę okoliczność przygotowała program 
artystyczny prezentując swoje zdolności sportowe.
Inwestycja pn. „Budowa hali sportowej przy Ze-
spole Szkół Technicznychi Ogólnokształcących 
w Limanowej” dofinansowana została przez Fun-
dusz Rozwoju Kultury Fizycznej będący w dyspozycji 
Ministerstwa Sportu i Turystyki.
Wartość inwestycji – ok 4 mln 470 tys. zł
Wartość wydatków kwalifikowanych – 
3 mln 509 tys. 974 zł
Wysokość dofinansowania: 1 mln 92 tys. zł (co sta-
nowi 31,1% wydatków kwalifikowanych)

ZSTiO ma 
nową halę!

Z okazji Dnia Pracownika Publicznych Służb 
Zatrudnienia, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Poli-
tyki Społecznej zorganizowało w dniu 24 stycznia 
w Warszawie uroczystą konferencję z udziałem 
Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Pani 
Elżbiety Rafalskiej, Sekretarza Stanu Stanisława 
Szweda, wojewodów oraz dyrektorów powiato-
wych i wojewódzkich urzędów pracy z całej Polski.

W trakcie konferencji wyróżniające się urzędy pracy 
otrzymały z rąk Pani Elżbiety Rafalskiej Ministra 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej okolicznościo-
we dyplomy i gratulacje.
Wśród wyróżnionych urzędów znalazł się Powia-
towy Urząd Pracy w Limanowej, który jako jeden 
z trzech powiatowych urzędów pracy w wojewódz-
twie Małopolskim, razem z PUP w Myślenicach i Su-
chej Beskidzkiej, otrzymał wyróżnienie za uzyskanie 
w 2017 roku efektywnych i skutecznych działań ak-

tywizacyjnych podejmowanych wobec osób bezro-
botnych w województwie małopolskim. 
Na podkreślenie zasługuje fakt iż pod względem 
wskaźników efektywności zatrudnieniowej i kosz-
towej realizowanych w 2017 roku działań aktywi-
zacyjnych w stosunku do osób bezrobotnych, PUP 
w Limanowej osiągnął wysokie 2. miejsce w woje-
wództwie małopolskim oraz 33. miejsce w kraju spo-
śród wszystkich 340 powiatowych urzędów pracy.
Dyplom oraz gratulacje z rąk Pani Minister Elżbie-
ty Rafalskiej odebrał dyrektor Powiatowego Urzę-
du Pracy w Limanowej Marek Młynarczyk.
Przypadający 27 stycznia Dzień Pracownika Publicz-
nych Służb Zatrudnienia upamiętnia podpisanie 99 lat 
temu przez Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego 
Dekretu o organizacji państwowych urzędów pośred-
nictwa pracy i opieki nad wychodźcami. Właśnie to 
wydarzenie jest powszechnie uznawane za początek 
polskich Publicznych Służb Zatrudnienia. Obchody 

Dnia Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia prze-
widziała ustawa z 16 grudnia 2010 roku o zmianie usta-
wy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 
Dziś struktura służb zatrudnienia obejmuje ponad 350 
urzędów, które obsługują 16 województw i 380 powia-
tów. Od 2004 roku wchodzą one w skład Europejskich 
Służb Zatrudnienia, które mają za zadanie wspierać 
mobilność pracowników na europejskim rynku pracy.  
Obecna sytuacja na rynku pracy przedstawia się bar-
dzo korzystnie. Dystans Polski do średniej w Unii Euro-
pejskiej w zakresie głównych wskaźników opisujących 
sytuację na rynku pracy z roku na rok jest coraz mniej-
szy. Systematycznie rośnie zatrudnienie i znacząco 
spada bezrobocie.
Powiat limanowski za pośrednictwem Powiatowego 
Urzędu Pracy w Limanowej pozyskał w 2018 r. na fi-
nansowanie programów na rzecz promocji zatrudnie-
nia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawo-
dowej już ponad 20 mln 317 tys. zł.

PUP w Limanowej wyróżniony przez Ministra Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej

Uroczystość w Stróży okazją do spotkania 
Prezydenta z władzami regionu

9 grudnia br. odbyła się inauguracja obcho-
dów 100-lecia odzyskania niepodległości przez 
Polskę, której dokonał Prezydent RP – Andrzej 
Duda. Uroczystość ta była również okazją do 
spotkania głowy państwa z władzami regionu.

Prezydent RP Andrzej Duda spotkał się z przed-
stawicielami województwa małopolskiego, powiatu 
limanowskiego i gminy Dobra, będącej jednocześnie 
współorganizatorem wydarzenia.
– Bardzo dziękuję za tę niezwykle radosną i niezwy-
kle miłą atmosferę. Bardzo dziękuję za zaproszenie 
do Stróży, w tereny tak bliskie mojemu sercu, zu-
pełnie osobiście, w Beskidzie Wyspowym, z którym 
związane było wiele, wiele lat mojego harcerskiego 
dzieciństwa i młodości – mówił prezydent Andrzej 
Duda w swoim wystąpieniu.
Podczas uroczystości miało miejsce złożenie wień-
ców pod pamiątkową tablicą upamiętniającą po-
wstanie Szkoły Oficerskiej. To tutaj, w tej wiosce, 
w budynku, przed którym odbywa się uroczystość, 
powstała w 1913 roku Oficerska Szkoła Strzelecka 
Związku Walki Czynnej, której komendantem był 
późniejszy Marszałek Józef Piłsudski, a dowódcą 
Kazimierz Sosnkowski – podkreślał w swoim wystą-
pieniu prezydent.

Po zakończeniu uroczystości prezydent spotkał się 
z przybyłymi mieszkańcami Stróży oraz przedsta-
wicielami samorządów. Przy wspólnym stole z Pre-
zydentem RP Andrzejem Dudą, Minister Edukacji 
Narodowej Anną Zalewską oraz prezesem IPN Ja-
rosławem Szarkiem spotkali się m.in. reprezentanci 
strony rządowej – wojewoda małopolski Piotr Ćwik 
i Wiceminister Finansów Wiesław Janczyk, repre-
zentanci władz sejmiku regionu – przewodnicząca 
sejmiku województwa małopolskiego Urszula Nowo-
górska i członek Rady Województwa Małopolskiego 
Grzegorz Biedroń. Obecny był również biskup tar-
nowski Andrzej Jeż, który poświęcił pamiątkową fo-
tografię wydarzeń z 1913 roku, oraz proboszcz parafii 
Stróża ks. Eugeniusz Kamionka. Powiat limanowski 
reprezentowali: Starosta Limanowski Jan Puchała, 
Przewodniczący Rady Powiatu Limanowskiego To-
masz Krupiński, Wicestarosta Powiatu Limanow-
skiego Mieczysław Uryga oraz członkowie Zarządu 
Powiatu: Agata Zięba, Jan Więcek i Wojciech Wło-
darczyk. Gminę Dobra reprezentowali: wójt gminy 
Dobra Benedykt Węgrzyn oraz przewodniczący 
rady gminy Dobra Jan Palki. Wydarzenie było okazją 
do przedyskutowania bieżących spraw regionu i pro-
blemów lokalnych oraz wymiany doświadczeń między 
władzami poszczególnych szczebli.

Już od stycznia uczniowie 
korzystają z nowej hali spor-
towej przy ZSTiO w Lima-
nowej. Powiat Limanowski 
dba o swoje szkoły średnie  
starając się tworzyć je jak 
najbardziej atrakcyjnymi dla 
młodych ludzi, którzy staną 
przed trudnym wyborem 
przyszłej edukacyjnej kariery 
– Mieczysław Uryga Wice-
starosta Limanowski. 



Samorząd
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Na przełomie 2017 i 2018 roku Rada Powiatu 
Limanowskiego obradowała podczas dwóch se-
sji. Radni debatowali nad budżetem na 2018 rok, 
wysłuchali sprawozdanie z prac komisji budże-
towej i zapoznali się z wariantami prawno-orga-
nizacyjnymi dla przedsięwzięcia realizowanego 
w Porębie Wielkiej – budowy Centrum Rekreacji 
i Balneologii na bazie wód geotermalnych. 
Dnia 28 grudnia 2017 r. odbyła się XXIV sesja, którą 
rozpoczęło przekazanie przez Wojewodę Małopolskie-
go Piotra Ćwika kluczy do nowej karetki dla limanow-
skiego szpitala. Wojewoda podczas sesji podsumował 
najważniejsze, realizowane przez Urząd Wojewódzki 
wspólnie z Powiatem Limanowskim działania na rzecz 
powiatu limanowskiego w 2017 roku. Następnie pod-
czas sesji Przewodniczący Rady Powiatu wraz ze Sta-
rostą Limanowskim, w imieniu Zarządu i Rady Powiatu 
złożyli gratulacje i życzenia za działalność artystycz-
ną na ręce Leszka Mordarskiego opiekuna zespołu 
CONSONANS z Zespołu Szkół Nr 1 w Limanowej. 
Doceniając lokalnych przedsiębiorców przedstawiciele 
Rady Powiatu uhonorowali osoby które poprzez swoją 
działalność wniosły szczególny wkład w rozwój gospo-

darczy regionu. Wśród wyróżnionych znaleźli się: Stani-
sław Gągała Prezes Zarządu firmy GOLD DROP – za 
uzyskaną nagrodę – Małopolski Dąb 2017, Mieczysław 
Joniec – właściciel i prezes firmy JONIEC – za uzyska-
ną w ostatnim czasie nagrodę i tytuł HOME ZONE. Uho-
norowani zostali również sportowcy: Patrycja Florek – 
młoda zawodniczka  narciarstwa alpejskiego z Laskowej 
– mistrzyni Małopolski wśród juniorek, Albert Golonka 
– trener klubu sportowego Płomień, w którym szkoli 
młodych tenisistów już od 16 lat. Albert Golonka został 
również powołany na trenera Kadry Narodowej Kade-
tów, wyróżniono także jego podopiecznych Bartosza 
Sułkowskiego i Dawida Kosmala, którzy odnoszą suk-
cesy w turniejach tenisa stołowego na różnych szcze-
blach, a Dawid został powołany do reprezentacji Polski 
kadetów w tenisie stołowym. Kolejnymi zawodnikami 
zasługującymi na wyrazy uznania są trener i zawodnicy 
klubu ARS KYOKUSHINKAI Limanowa. Trener Sensei 
Arkadiusz Sukiennik jest ubiegłorocznym brązowym me-
dalistą w Międzynarodowym Turniej Karate Kyokushin 
„EURASIA CUP”. Wyróżnieni zawodnicy klubu to Jakub 
Sowa i Jakub Kądziołka. Kolejnym punktem sesji było 
sprawozdanie Starosty Limanowskiego Jana Puchały 
z pracy Zarządu w okresie między sesjami. Niezmiernie 
istotnym punktem obrad XXIV Sesji Rady Powiatu Lima-
nowskiego było zapoznanie się radnych z opinią RIO 
do projektu budżetu na rok 2018, przedstawienie oraz 
głosowanie w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 
2018 r., którą przedstawiła Skarbnik Powiatu Limanow-
skiego Elżbieta Nastałek. Zgodnie z przekazaną infor-
macją – Dochody budżetu na 2018 rok będą wynosić 
140 mln 204 tys. zł, a wydatki uchwalono na pozio-
mie 144 mln 304 tys. zł. Deficyt, którego pokryciem 
będą wolne środki wynikające z rozliczeń kredytu 
i kredyty, wynosi 4 mln 100 tys. zł – informowała Elż-
bieta Nastałek. Radni przyjęli budżet na 2018 rok, ma-
jąc na uwadze najważniejsze wydatki w czekającym 
nas roku. W kolejnych punktach Radni uchwalili wie-
loletnią prognozę finansową Powiatu Limanowskiego, 
przegłosowali uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu 
godzin pracy i harmonogramu pracy w porze nocnej 
i w dni świąteczne aptek ogólnodostępnych na terenie 
Powiatu Limanowskiego w roku 2018, oraz uchwałę 
w sprawie wysokości opłat za usunięcie i parkowa-
nie pojazdu na parkingu strzeżonym Radni zapoznali 
się również z informacją Wojewódzkiego Inspektora 
Ochrony Środowiska o stanie środowiska na terenie 
Powiatu oraz z informacją o stanie kultury, sportu i tu-
rystyki na terenie Powiatu Limanowskiego.
Początkiem marca tego roku odbyła się Sesja Rady Po-
wiatu Limanowskiego, będąca jednocześnie pierwszą 
sesją w 2018 roku. Sesja przebiegła według przyjętego 
planu obraz. Po przywitaniu uczestników, a następnie 
przyjęciu porządku obrad oraz protokołu z ostatniej 
sesji Przewodniczący Rady Powiatu Limanowskiego 
Tomasz Krupiński otworzył XXV Sesję Rady Powiatu 
Limanowskiego. Na wstępie Starosta Limanowski Jan 
Puchała przedstawił sprawozdanie z pracy Zarządu 
Powiatu Limanowskiego w okresie od ostatniej do 
obecnej sesji Rady Powiatu. Po zakończonej prezenta-

cji Starosty wystąpili zaproszeni goście m.in. Przewod-
nicząca Sejmiku Województwa Małopolskiego Urszula 
Nowogórska, która omówiła możliwości otrzymania 
wsparcia finansowego z UMWM na rok 2018, a także 
wskazała na realizowane wspólnie w bieżącym roku 
programy. Następnie wystąpił Dyrektor Działu Współ-
pracy z Inwestorami Investment Support Kacper Ko-
złowski, który omówił proponowane siedem modeli 
prawno – organizacyjnych dla przedsięwzięcia realizo-
wanego w Porębie Wielkiej. Wymienione modele opar-
te zostały o następujące założenia:
l	Model samodzielnej dalszej realizacji inwestycji 

przez Powiat;
l	Model realizacji w drodze sprzedaży nieruchomości;
l	Model realizacji w drodze oddania całej nierucho-

mości w użytkowanie wieczyste;
l	Model dzierżawy celowej całej nieruchomości;
l	Model dzierżawy/wynajmu części wybudowanego 

obiektu;
l	Model z wniesieniem nieruchomości do Spółki GWT;
l	Model PPP model współpracy w projektach part-

nerstwa publiczno-prywatnego.

Na podstawie przedstawionych analiz, na kolejnej 
sesji Rady Powiatu zostanie podjęta przez Radnych 
decyzja o dalszym prowadzeniu realizowanej  przez 
Powiat Limanowski inwestycji w Porębie Wielkiej. 
Przy tej okazji warto wspomnieć, że w ostatnim 
czasie Powiat Limanowski otrzymał pozwolenie od 
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego 
w Limanowej na użytkowanie zakładu przyrodolecz-
niczego wraz z instalacjami i urządzeniami technicz-
nymi umożliwiającymi korzystanie z obiektu zgodnie 
z przeznaczeniem. Powyższy budynek zrealizowany 
został w ramach realizacji etapu I Centrum Rekreacji 
i Balneologii na bazie wód geotermalnych w Porębie 
Wielkiej. Natomiast na sesji Komisja Rewizyjna przed-
stawiła sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli do-
raźnej dotyczącej przygotowania i realizacji inwestycji 
pod nazwą „Budowa Centrum Rekreacji i Balneologii 
w Porębie Wielkiej. 
Radni na marcowej sesji uchwalili plan pracy Rady 
Powiatu Limanowskiego na rok 2018, zatwierdzili plan 
kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Limanow-
skiego  na rok 2018, podjęli uchwałę w sprawie zmian 
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Lima-
nowskiego oraz uchwałę dotyczącą zmian w budżecie 
w 2018 r. Wśród podjętych przez Radę Powiatu uchwał 
znalazły się m.in. te dotyczące udzielenia dotacji celo-
wych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub ro-
boty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru 
zabytków położonych na obszarze Powiatu Limanow-
skiego, na podstawie wniosków złożonych w roku 2017. 
Następnie uchwalili tryb udzielania i rozliczania do-
tacji dla szkół i placówek niepublicznych, dla których 
organem rejestrującym jest Powiat Limanowski, trybu 
przeprowadzania kontroli prawidłowości pobierania 
i wykorzystania dotacji, terminu przekazania infor-
macji o liczbie dzieci, uczniów i wychowanków oraz 
terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji 

oraz zapoznali się ze sprawozdaniem z wysokości 
średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczegól-
nych stopniach awansu zawodowego w szkołach 
prowadzonych przez Powiat Limanowski.
W kolejnych punktach Radni przyjęli uchwały w spra-
wie delegowania radnych powiatowych do prac Ko-
misji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Limanow-
skiego, uchwały w sprawie uchwalenia powiatowego 
programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony 
bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na 
lata 2018 – 2021 „Bezpieczny Powiat Limanowski”. 
Po sprawozdaniu Dyrektor Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Limanowej z realizacji zadań 
z zakresu pomocy społecznej wraz z oceną zaso-
bów pomocy społecznej za 2017 r., Radni przyjęli 
uchwałę do realizacji „Powiatowego Programu Roz-
woju Pieczy Zastępczej na lata 2018 – 2020” oraz 
w sprawie  określenia zadań i przeznaczenia środ-
ków PFRON na rehabilitację zawodową i społeczną 
osób niepełnosprawnych w 2018 r. 
W jednym z ostatnich punków obrad, Starosta Lima-
nowski Jan Puchała zapoznał zebranych z Rezo-
lucją Rady Powiatu Limanowskiego w sprawie po-
parcia dla inicjatywy lokalizacji jednostki wojskowej 
w Nowym Sączu odwołującej się do tradycji 1. Pułku 
Strzelców Podhalańskich. Obrady Sesji Rady powia-
tu Limanowskiego zamknęły interpelacje i zapytania 
oraz wnioski i oświadczenia Radnych.

Sesje Rady Powiatu Limanowskiego



Mając na uwadze, że choro-
ba, zwłaszcza ciężka i prze-
wlekła wiąże się z ogrom-
nymi kosztami zależy nam 
na udzielaniu bezpłatnej 
pomocy chorym, chociaż-
by poprzez prowadzenie 
Powiatowej Wypożyczalni 
Sprzętu Rehabilitacyjnego 
i Ortopedycznego. Dane 
od 2015 roku wskazują, 

jak duże jest zapotrzebowanie wśród mieszkańców na-
szego powiatu na sprzęty ortopedyczne – Agata Zięba 
Członek Zarządu.
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Zdrowie i Infrastruktura

Przewodnim tematem Forum Wójtów i Bur-
mistrzów Powiatu Limanowskiego w Dobrej, 
było omówienie szczegółów organizacji ob-
chodów 100 Rocznicy Odzyskania Niepod-
ległości na terenie powiatu limanowskiego. 
W obradach Forum wzięła również udział Prze-
wodnicząca Sejmiku Województwa Małopol-
skiego Urszula Nowogórska.

22 lutego w Urzędzie Gminy Dobra odbyły się ob-
rady Forum Wójtów i Burmistrzów Powiatu Lima-
nowskiego.  W związku z przypadającą w tym roku 
100 rocznicą odzyskania przez Polskę Niepodległo-
ści, 11 listopada na terenie całego powiatu odbywać 
się będą uroczystości związane z upamiętnieniem 
tego Święta. Dlatego m.in. na Forum włodarze pod-

jęli ważny temat wypracowania wspólnego kalenda-
rza obchodów rocznicowych.
– Chcemy wypracować wspólną linię działania tak, 
by każdy z mieszkańców gmin z terenu powiatu miał 
możliwość uczestniczyć w wielu wydarzeniach. Każ-
da gmina, wedle swoich chęci i możliwości będzie 
organizować uroczystości upamiętniające ten ważny 
rok. Skupimy się nie tylko na 11 listopada, ale i sze-
regu innych, ważnych dla naszej ojczyzny dat tak 
jak chociażby 1 marca i obchody Dnia Pamięci Żoł-
nierzy Wyklętych – mówił Adam Sołtys wójt gminy 
Słopnice i koordynator Forum Wójtów i Burmistrzów.
Podczas Forum trwała dyskusja nad organizacją 
jednej powiatowej uroczystości dla mieszkańców 
całego powiatu limanowskiego. Starosta Limanow-
ski Jan Puchała wyszedł z inicjatywą organizacji 

centralnej uroczystości w Limanowej – uroczystości, 
która oprócz innych wydarzeń w poszczególnych 
gminach będzie wydarzeniem, w którym wezmą 
udział mieszkańcy całego powiatu limanowskiego – 
podkreślił Starosta.
Ostatecznie podjęto decyzję o zorganizowaniu uro-
czystości niepodległościowych dla każdej z gmin, 
a także jednej powiatowej uroczystości dla wszyst-
kich mieszkańców powiatu. Samorządowcy wyrazili 
również aprobatę dla stworzenia jednego, wspól-
nego plakatu informującego o wszystkich wydarze-
niach związanych z uczczeniem 100-lecia niepodle-
głości Polski w naszym powiecie.
Dodatkowo na Forum omawiali bieżące sprawy, jak 
np. gospodarka odpadami w gminach i jej rosną-
ce koszty. Uczestnicy zastanawiali się jakie korki 
podjąć, by koszty gospodarki odpadami były niż-
sze i bardziej przyjazne dla mieszkańców. Również 
podjęli temat pozyskiwania środków z funduszu 
województwa. Sposób i możliwości dofinansowa-
nia na Forum w Dobrej przedstawiła Urszula No-
wogórska – Przewodnicząca Sejmiku Wojewódz-
twa Małopolskiego.

Forum Wójtów i Burmistrzów Powiatu 
Limanowskiego

Powiatowa wypożyczalnia 
ma nowy sprzęt!

Na początku lutego br. Powiatowa Wypoży-
czalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego i Ortopedycz-
nego przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzi-
nie w Limanowej wzbogaciła się o nowy sprzęt 
za kwotę ok. 30 tyś. zł.
Po przeprowadzeniu istotnej w tym zakresie proce-
dury, został zakupiony nowy sprzęt tj:.
– Łóżko pielęgnacyjne elektryczne – 11 szt.
– Materac przeciwodleżynowy – 11 szt.
– Ssak medyczny – 1 szt.
– Powiatowa Wypożyczalnia istnieje od 1 lipca 
2015 r. W tym czasie ze sprzętu  skorzystało oko-
ło 280 osób. Wypożyczalnia posiada około 165 
urządzeń, które są pomocne osobom z czasową 
lub trwałą utratą sprawności fizycznej – informuje 
Agata Zięba członek Zarządu Powiatu Limanow-
skiego i pomysłodawczyni tego przewdsięwzięcia. 
Jak wskazuje – Najczęściej wypożyczany sprzęt 
to łóżka pielęgnacyjne, balkoniki, wózki inwalidzkie 
i materace p/odleżynowe.
Dodatkowo na początku stycznia zakupiony został 
przenośny koncentrator tlenu ,,Air FreeStyle 5”. 
Urządzenie dedykowane jest dla osób cierpiących 
na choroby serca, płuc i inne choroby związane 
z układem oddechowym, zakup koncentratora po-
mocny będzie dla pacjentów korzystających z do-
datkowego źródła tlenu znajdujących się na terenie 
placówek służby zdrowia. Koncentrator tlenu jest 
urządzeniem przenośnym umożliwiającym prowa-
dzenie tlenoterapii w dowolnych warunkach. Staro-
stwo Powiatowe w Limanowej oferuje mieszkańcom 
powiatu limanowskiego nieodpłatne wypożyczanie 
koncentratora tlenu, urządzanie będzie w dyspozycji 
Powiatowej Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjne-
go. Z wypożyczalni mogą korzystać wszystkie oso-
by z terenu Powiatu Limanowskiego, które utraciły 
sprawność organizmu i przedłożą aktualne zaświad-
czenie lekarskie wskazujące na konieczność korzy-
stania z określonego rodzaju sprzętu. Sprzęt udo-
stępniany jest nieodpłatnie na okres do 6 miesięcy. 
Wszelkie ustalenia dotyczące wypożyczenia sprzętu 
można dokonywać osobiście lub telefonicznie pod 
numerem (18) 33-37-825.

Powiat  Limanowski w ramach zakwalifikowa-
nia o dofinansowanie z programu pomoco-
wego  budżetu państwa pn: „Program roz-
woju gminnej i powiatowej infrastruktury 
drogowej na lata 2016-2019” w roku 2018 
będzie realizował dwa zadanie drogowe: 
pierwsze – „Przebudowa drogi powiatowej 
nr 1609K Limanowa-Kamienica w m. Zale-
sie” (począwszy od os. Wąchały do pogranicza 
z miejscowością Zbludza) obejmujące wykonanie 
chodników, zatok  postojowych i autobusowych, 
wymianę nawierzchni jezdni oraz oświetlenie 
uliczne, w partnerstwie z Gminą Kamienica, oraz 

drugie zadanie – „Przebudowa drogi powiato-
wej nr 1632K Kępanów – Tymbark w centrum  
Jodłownik” (jezdnia, chodniki, zatoki postojowe, 
oświetlenie uliczne) wraz z przebudową skrzy-
żowania na rondo oraz w m. Wilkowisko – (wy-
konanie chodnika wraz z zatokami i oświetleniem 
do osiedla „Owsiana) w partnerstwie z Gminą 
Jodłownik. Obecnie prowadzone są postępowania 
przetargowe na wyłonienie wykonawcy. Planowane 
rozpoczęcie prac – początek maja, a zakończenie 
– wrzesień br. 
Ponadto Powiat złożył wnioski o dofinansowanie 
z budżetu państwa w ramach uruchomionych pro-
gramów pomocowych związanych z przebudową 
i rozbudową bądź odbudową obiektów mostowych 
w ciągach dróg powiatowych tj: Przebudowy i roz-
budowy obiektów mostowych w ciągu drogi po-
wiatowej 1616K relacji Mszana Górna – Podło-
pień w m. Jurków wraz z skrzyżowaniem z drogą 

gminna na Półrzeczki, oraz w m. Dobra (k/rzeźni) 
wraz z wymianą nawierzchni odcinka drogi  Dobra-
-Podłopień.  
Ponadto  w ramach środków usuwania skutków 
klęsk żywiołowych planujemy wykonanie odbudo-
wy uszkodzonego mostu na drodze powiatowej 
nr 1579K Siekierczyna-Naszacowice w miejsco-
wości Świdnik/Owieczka. Rozpoczęcie procesów 
przetargowych na wykonawstwo uzależniamy od 
uzyskania informacji o przyznaniu wnioskowanego 
dofinansowania. 
Ponadto w ramach planowanych robót drogowych 
będzie wykonana wymiana nawierzchni  na drodze 
powiatowej nr 1551K Limanowa-Chełmiec w m. Pi-
sarzowa (odcinek od cmentarza  do Kościoła), oraz 
w m-cu lipiec br. przewidziane jest zakończenie roz-
poczętej roku 2017 przebudowy drogi powiatowej nr 
1547K Brzezna – Brzezna Litacz-Wysokie w miej-
scowości Wysokie. 

Inwestycje drogowe 2018 roku

Szpital Powiatowy w Limanowej zaprasza na 
bezpłatne badania kolonoskopowe w znieczule-
niu. Badania realizowane są w ramach projektu 
pn. „Promowanie profilaktyki raka jelita grubego 
wśród osób aktywnych zawodowo na terenie 
powiatu bocheńskiego, brzeskiego, limanow-
skiego i nowotarskiego”. W ramach projektu do 
końca 2018 roku zostanie przebadanych oko-

ło 1 000 pacjentów. Program realizowany jest 
dzięki wsparciu ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjne-
go Województwa Małopolskiego na lata 2014- 
-2020. Grupę docelową projektu stanowią osoby 
w wieku: 50-65 lat, 40-49 lat mające krewnego 
pierwszego stopnia (rodzice, rodzeństwo, dzie-
ci), u którego rozpoznano raka jelita grubego, 

osoby w wieku 25-49 lat z rodzin, w których wy-
stąpił dziedziczny rak jelita grubego niezwiązany 
z polipowatością (HNPCC), osoby aktywne za-
wodowo – mieszkające, pracujące lub uczące się 
na obszarze powiatu bocheńskiego, brzeskiego, 
limanowskiego i nowotarskiego. Szczegółowe 
informacje oraz zapisy na badania prowadzone 
są pod numerem telefonu 18/ 33-01-750.

Program profilaktyki raka jelita grubego trwa 
– zapraszamy do skorzystania z bezpłatnych badań!

Rozbudowa infrastruktury jest 
bardzo ważnym zadaniem dla 
naszego Powiatu. Mamy na-
dzieję, że dzięki planowanym 
inwestycjom poprawi się płyn-
ność ruchu drogowego, ale 
także zwiększy bezpieczeń-
stwo i komfort uczestników na 
drogach powiatowych – Jan 
Więcek Członek Zarządu.



Bez białego puchu, ale z wielkim entuzja-
zmem i w blasku fajerwerków uczestnicy wy-
darzenia zainaugurowali tegoroczny sezon. 
Ogólnopolskie Otwarcie Sezonu Zimowego 
2017/2018 miało miejsce 15 grudnia 2017 r., po 
raz pierwszy w powiecie limanowskim, na sto-
ku Laskowa Ski i było okazją do promocji zimo-
wych atrakcji turystycznych naszego regionu.

Na uczestników wydarzenia czekały liczne atrakcje, 
m.in. gry, konkursy i zabawy z nagrodami na świe-
żym powietrzu. Zasad bezpieczeństwa na stoku 

oraz pierwszej pomocy uczyli najmłodszych poli-
cjanci z „Patrolu Narciarskiego”, wraz z Inspektorem 
Wawelkiem –  maskotką Komendy Wojewódzkiej 
Policji w Krakowie.
Oficjalną część wydarzenia poprzedziło seminarium 
branżowe „Małopolska – aktywnie i bezpiecznie zimą”.
O godzinie 16-stej na stacji wspólnie z włodarzami 
Województwa Małopolskiego, Powiatu Limanow-
skiego, gminy Laskowa, właścicielami stacji a także  
licznie zgromadzonymi gośćmi otwarty został oficjal-
nie sezon zimowy 2017/2018. Uroczystej atmosfery 
dopełniały dźwięki zespołu lokalnego Laskowioki.

Organizatorem Ogólnopolskiego Otwarcia Sezonu 
Zimowego w Małopolsce była Małopolska Orga-
nizacja Turystyczna we współpracy z Powiatem 
Limanowskim, Gminą Laskowa, Komendą Woje-
wódzką Policji w Krakowie oraz Stacją Narciarską 
Laskowa-Ski. Projekt zrealizowano przy wsparciu 
finansowym Województwa Małopolskiego.

Kultura i Turystyka
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W Laskowej odbyło się Ogólnopolskie 
Otwarcie Sezonu Zimowego 2017/2018

Nowy cennik na Pływalni Limanowskiej
Od 1 marca br. obowiązują nowe ceny bi-

letów na Pływalni Limanowskiej. Korzystanie 
z wszystkich wodnych atrakcji będzie koszto-
wało o 1 złotówkę więcej. Wprowadzono także 
dodatkowe bilety dla seniorów i opiekunów osób 
niepełnosprawnych.

Przez wszystkie godziny otwarcia pływalni obo-
wiązywała będzie jednakowa stawka dla wybra-
nego rodzaju biletu. Wyjątkami są bilety: Senior 

60+ oraz bilet relaks, które mają ograniczenia 
czasowe.
Wprowadzony bilet Senior 60+ obowiązuje – 5 dni 
w tygodniu od poniedziałku do piątku w godzinach 
od 9.00 do 13.00, a bilet relaks – 7 dni w tygodniu od 
godziny 12.00 do 16.00.
Ustalono także cenę za bilet na indywidualne wejścia 
dla opiekunów z osobą niepełnosprawną. Opiekuno-
wie grup nadal wchodzą zgodnie z regulaminem.
W ofercie pływalni pozostają ulgowe ceny dla rodzin 

– bilety rodzinne i bilety Karty Dużej Rodziny. Opłaty 
za przekroczenie czasu pobytu na pływalni powyżej 
ustalonego limitu, dla wszystkich rodzajów biletów 
pozostały w kwocie 20 gr. za każdą przekroczoną 
minutę.
Zmianie nie uległy ceny pozostałych atrakcji czyli: 
sauny, squasha, kręgielni i sali bilardowej. Jedynie 
o 2 zł więcej będzie kosztowało wypożyczenie rakie-
ty do squash’a.
Więcej na: www.plywalnia.limanowska.pl

Turystyczna 
aplikacja mobilna
Już jest dostępna aplikacja mobilna wykona-

na w ramach mikroprojektu „Cyfrowe dziedzic-
two Powiatu Limanowskiego i Dolnego Kubina”.
Transgraniczny e-przewodnik  po Powiecie Lima-
nowskim i Dolnym Kubinie to rozbudowana aplikacja 
mobilna zawierająca prezentację atrakcji turystycz-
nych, prezentację szlaków turystycznych, prezenta-
cję twórców rzemiosła i innych artystów, prezentację 
produktów lokalnych, zakładki: planner, ludzie, pro-
dukty lokalne, portale społecznościowe, audio prze-
wodnik, mechanizm notyfikacji, skaner kodów QR, 
prognoza pogody, infrastruktura, baza turystyczna, 
o regionie, filtry i kategorie. Przewodnik jest dostęp-
ny w dwóch wersjach językowych: polskiej i słowac-
kiej. Aby uruchomić wersję słowacką należy usta-
wić język domyślny w telefonie na język słowacki. 
Aplikacja posiada także rozszerzoną rzeczywistość, 
panoramy sferyczne. W aplikację zostały wgrane 
także 4 transgraniczne questy turystyczne – zagad-
ki turystyczne po Powiecie Limanowskim i Dolnym 
Kubinie w formie interaktywnej gry terenowej. Qu-
esty zostały przygotowane podczas warsztatów te-
renowych prowadzonych przez specjalistów zajmu-
jących się tworzeniem zagadek wierszowanych. Do 
udziału w warsztatach zostali zaproszeni specjaliści 
z branży turystycznej działający w mieście Limano-
wa i Mszanie Dolnej oraz w Dolnym Kubinie.
W ramach projektu zamontowano także 50 beaco-
nów w Powiecie Limanowskim i Dolnym Kubinie – 
innowacyjne nadajniki przy atrakcjach turystycznych 
za pośrednictwem których przy pomocy systemu 
bluetooth będą rozsyłane przez wykonaną aplika-
cję treści turystyczne do turystów przebywających 
w Powiecie Limanowskim i Dolnym Kubinie.
Nowością są także google cardboards tj. okulary do 
odtwarzania wirtualnych treści turystycznych, w tym 
panoram sferycznych. Wykonano 10 takich panoram, 
które zostały wgrane w aplikację. Można je obejrzeć 
za pomocą okularów Google cardboards. Mechanizm 
ten działa w oparciu na konstrukcji aparatu do oglą-
dania obrazów przestrzennych, wykorzystując stere-
oskopowy obraz wyświetlany za pomocą smartfona. 
Umożliwiają one oglądanie panoram sferycznych 
oraz spacerów wirtualnych dostarczając dodatkową 
moc wrażeń i zabawy. Jest to innowacyjna forma pre-
zentowania treści turystycznych.
Google cardboards będą dostępne w Powiatowym 
Centrum Informacji Turystycznej w Limanowej oraz 
w Informacji Turystycznej w Dolnym Kubinie. Aplikację 
można pobrać na system Android oraz na system iOS.

2 marca w Sali Zarządu Powiatu Limanow-
skiego odbyło się podpisanie umów na realizację 
zadań związanych z  renowacją zabytków znaj-
dujących się na terenie powiatu limanowskiego. 
W ślad za podjętą uchwałą Nr XXV/252/18 z dnia 
6 marca 2018 roku, Rada Powiatu Limanow-
skiego zatwierdziła udzielenie dotacji na prace 
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty bu-
dowlane zabytków znajdujących się na terenie 
powiatu limanowskiego. Łączna kwota dotacji 
w 2018 roku – to 135 tys. zł.

Umowy zostały podpisane przez Starostę Limanow-
skiego Jana Puchałę oraz wicestarostę Mieczysła-
wa Urygę z Proboszczami Parafii, które otrzymały 
dotacje.
W spotkaniu uczestniczyli także członkowie komisji 
oceniającej wnioski Przewodniczący Rady Powiatu 
Limanowskiego Tomasz Krupiński (Przewodniczący 
Komisji), Jolanta Grzegorzek Radna Powiatu Lima-

nowskiego, Wojciech Włodarczyk Członek Zarządu 
Powiatu Limanowskiego, a także Justyna Tokarczyk 
Dyrektor Wydziału Promocji, Projektów i Przedsiębior-
czości Starostwa Powiatowego w Limanowej wraz 
z Inspektor Wydziału Bogumiłą Ludwiczek.

Poniżej wykaz podmiotów, którym udzielona zo-
stała dotacja celowa na prace konserwatorskie, re-
stauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach 
wpisanych do rejestru zabytków położonych na 
obszarze Powiatu Limanowskiego, na podstawie 
złożonych wniosków: 
l Parafia Rzymsko – Katolickiej pw. Św.  Michała 
Archanioła w Ujanowicach
na zadanie: Odsłonięcie i pełna konserwacja po-
lichromii na ścianach i sklepieniu prezbiterium w ko-
ściele pw. Św. Michała Archanioła w Ujanowicach   
w kwocie 15 tys. zł.
l Parafia Rzymsko – Katolickiej pw. Matki Bo-
skiej Bolesnej w Limanowej

na zadanie: Prace konserwatorskie przy ołtarzu 
bocznym „św. Józefa” w Bazylice pw. Matki Boskiej 
Bolesnej w Limanowej – w kwocie 45 tys. zł.
l Parafia Rzymsko – Katolickiej pw. Św. Andrze-
ja Apostoła w Łukowicy
na zadanie:Pełna konserwacja barokowych ołtarzy 
bocznych (snycerka ołtarzowa w tym rzeźba z ołta-
rza bocznego prawego oraz struktura ołtarza bocz-
nego lewego) w kościele pw. Św. Andrzeja Apostoła 
w Łukowicy – w kwocie 15 tys. zł.
l	Parafia Rzymsko – Katolickiej pw. Wszystkich 
Świętych w Łososinie Górnej
na zadanie: Pełna konserwacja nawarstwień malar-
skich na stropie prezbiterium w kościele pw. Wszyst-
kich Świętych w Łososinie Górnej – w kwocie 
20 tys. zł.
l Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Mikołaja 
Biskupa w Skrzydlnej
na zadanie: Konserwacja i rekonstrukcja snycerki 
barokowego ołtarza głównego oraz rekonstrukcja 
1 rzeźby ołtarzowej w kościele  pw. Św. Mikołaja 
Biskupa w Skrzydlnej – w kwocie 15 tys. zł.
l Parafia Rzymsko – Katolicka pw. Św. Antonie-
go Opata w Męcinie
na zadanie: Pełna konserwacja nawarstwień na 
stropie nawy w kościele pw. Św. Antoniego Opata 
w Męcinie – w kwocie 15 tys. zł.
l Parafia Rzymsko – Katolickiej pw. św. Marii 
Magdaleny w Kasinie Wielkiej
na zadanie: Wykonanie/montaż instalacji elektrycz-
nej wewnętrznejw kościele Św. Marii Magdaleny 
w Kasinie Wielkiej – w kwocie 10 tys. zł.

Dotacje na renowacje zabytków przekazane!



1 marca w Narodowe Święto Żołnierzach Wyklę-
tych odbyły się powiatowo – miejskie uroczystości 
upamiętniające żołnierzy, którzy po roku 1945 wal-
czyli z sowieckim okupantem dążąc do odzyskania 
niepodległego Państwa Polskiego. Organizatorami 
tegorocznego wydarzenia byli: Powiat Limanowski, 
Miasto Limanowa, Bazylika im. Matki Boskiej Bole-
snej w Limanowej, Stowarzyszenie Ziemia Limanow-
ska oraz Związek Strzelecki „Strzelec”.

Tego dnia uroczystości rozpoczęły się od „Marszu 
Pamięci”, który z ulicy Fabrycznej w Limanowej/ 
Sowlinach przeszedł na limanowski cmentarz. 
W przemarszu wzięli udział członkowie limanow-
skiego Strzelca oraz delegacje z pocztami sztanda-
rowymi.
Główne obchody miały miejsce przy kwaterze woj-
skowej na Cmentarzu Parafialnym w Limanowej. 
Modlitwę za dusze poległych żołnierzy odmówił 
ks. płk. Waldemar Rawiński mł kapelan Wojska 
Polskiego, natomiast mł. insp. Stanisław Dęb-
ski – z Obwodu Małopolska Związku Strzeleckie-
go STRZELEC odczytał Apel Pamięci. Następnie 
parlamentarzyści, przedstawiciele samorządów 
lokalnych, instytucji, służb mundurowych oraz szkół 
z terenu powiatu złożyły na grobach znicze i chwilą 
ciszy uczcili pamięć o poległych.
Dalsza część obchodów miała miejsce w Bazylice 
Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej. Uroczystą 
mszę świętą w intencji Żołnierzy Wyklętych odprawił 

ks. płk. Waldemar Rawiński, który również skiero-
wał do zgromadzonych Słowo Boże.
Po mszy uczestnicy obchodów udali się do Domu 
Pielgrzyma przy limanowskiej bazylice, gdzie mo-
gli się posilić ciepłym posiłkiem oraz wziąć udział 
w dalszej części uroczystości patriotycznych. Se-
nator RP Jan Hamerski, lokalni samorządowcy 
i zaproszeni goście zabrali głos, zwracając uwagę 
na pielęgnowanie pamięci o niezłomnych bohate-
rach ze szczególnym uwzględnieniem żołnierzy 
wyklętych z terenu powiatu limanowskiego. To dla 
nas wielki zaszczyt, że możemy czcić pamięć bo-
haterów, którzy walczyli o wolną Polskę – mówił 
Starosta, zwracając uwagę, na to że mamy obo-
wiązek pamiętać o tych, którzy cierpieli i oddawali 
życie za to, abyśmy teraz mogli mieszkać w wolnej 
i niepodległej Polsce.
List Wiceministra Finansów, Posła na Sejm RP 
Wiesława Janczyka z okazji Narodowego Święta 
Żołnierzach Wyklętych odczytał Dyrektor Biura oraz 

Członek Zarządu Powiatu Wojciech Włodarczyk 
– Dzięki takim spotkaniom budujemy żywą więź 
z pokoleniami Polaków, które położyły na stos swoje 
życie, liczne cierpienia i prześladowania dla dobra 
narodu – napisał w liście Wiceminister.
Dopełnieniem obchodów był koncert pieśni patrio-
tycznych Zespołu Consonans z ZS nr 1 w Limano-
wej kierowanego przez Leszka Mordarskiego. 

Organizowane powiatowo-
-miejskie obchody pa-
triotyczne były okazją do 
uczczenia pamięci o prze-
szłości. Niezmiernie cieszy 
nas, że w tym wydarzeniu 
tak licznie uczestniczyli 
uczniowie ze szkół z tere-
nu powiatu limanowskiego. 
Przybliżanie młodym pokole-
niom historii, stanowi nieoce-
niony wkład w kształtowanie ich prawidłowych postaw pa-
triotycznych – Wojciech Włodarczyk Członek Zarządu.

Przez Polskę przetacza się obecnie fala dysku-
sji dotycząca  zbrodniczych działań Niemieckich 
w okresie  II wojny światowej na ziemiach Polskich 
w tym  holokaustu…
To niezwykle złożony temat, mocno zaabsorbował uwa-
gę międzynarodowej opinii i dyplomacji. Ustawa o Insty-
tucie Pamięci Narodowej w zamyśle zgodnie z nowym 
artykułem 55a daje możliwość ochrony  dobrego imie-
nia Rzeczypospolitej Polskiej i Narodu Polskiego.
Sejm wprowadził karę do 3 lat pozbawienia wolności 
dla osób, które publicznie i wbrew faktom przypisują 
Narodowi Polskiemu lub Państwu Polskiemu odpo-
wiedzialność lub współodpowiedzialność za popełnio-
ne przez III Rzeszę Niemiecką zbrodnie nazistowskie, 

lub inne przestępstwa stanowiące zbrodnie przeciwko 
pokojowi, ludzkości lub zbrodnie wojenne lub w inny 
sposób rażąco pomniejsza odpowiedzialność rzeczy-
wistych sprawców tych zbrodni.
Ustawa kończy w Polsce z pedagogiką wstydu, milcze-
nia i bicia się w piersi za nie nasze czyny. Dodatkowo 
z bezkarnością pomówień, które w sposób bezmyślny są 
formułowane pod adresem Polski wobec faktu, że to wła-
śnie na naszych ziemiach ale przez najeźdźców w cza-
sie okupacji była prowadzona masowa eksterminacja 
Żydów z Polski i całej Europy zgodnie z planem Hitlera.
Przy okazji tej dyskusji wyszło na światło dzienne wiele 
utrwalonych dzisiaj stereotypów, z którymi trzeba pole-
mizować w obronie prawdy i  przypominania heroicznej 
postawy licznych Polaków, którzy w akcie miłości wo-
bec bliźniego udzielali w czasach terroru schronienia 
dla zagrożonych zagładą narażając na karę śmierci 
siebie i własne rodziny a często sąsiadów. Były to akty 
wielkiej odwagi. Nie mogły  być realizowane pod przy-
musem tylko z dobrej woli. Dzisiaj wielu dyskutantów 
zapomina o wszechobecnym terrorze i strachu jaki 
wówczas przynieśli Niemcy wraz ze swoją agresywną 
ideologią dominacji i wyższości rasowej.
W Polsce za taką pomoc była wymierzana kara 
śmierci z rąk okupanta niemieckiego inaczej niż np. 
na zachodzie  Europy. Tam takiej kary ne było.

Również na terenie Limanowszczyzny znajdujemy 
wielu ludzi, niektórzy z nich żyją do dziś a wówczas 
dawali świadectwo wielkiej odwagi i udzielali schro-
nienia Żydom ratując ich życie.
Martwi  mnie fakt, że dyskusja toczy się bardziej na linii 
pokrzywdzonych i ofiar niż pokrzywdzonych i sprawców.
Dbając o najlepsze relacje międzynarodowe nie mo-
żemy pozwolić zagrzebać w mroku historii  wielkiej 
karty heroicznego czynu Polaków naszych przodków.
Warto dodać, że Polskie Państwo podziemne wy-
mierzało karę śmierci  za szmalcownictwo uznając 
je za ciężką zbrodnię wobec praw Rzeczypospolitej. 
W żadnym innym Państwie w okupowanej Europie  
nie było takiego prawa.

Czy ta dyskusja nam służy?
Daje szanse na partnerskie relacje z innymi kraja-
mi zbudowane na fundamencie prawdy. Wyjdziemy 
z niej mocniejsi. Rozpoznamy więcej intencji naszych 
sojuszników z jakimi musimy się liczyć żeby unikać 
złudzeń również w dzisiejszych kontaktach między-
narodowych.

Przejdźmy do lżejszych tematów. Nie odmówię 
sobie ciekawości zadania pytania o bieżącą sy-
tuację gospodarczą.

Wstępne podsumowanie roku 2017 wypada korzyst-
nie. Mamy rekordowo niskie bezrobocie. Deficyt wy-
niósł 25,4 mld tj. 42,7% przewidywań wykonanychrok 
wcześniej. Dochody budżetu państwa były wyższe 
niż zapisane w ustawie budżetowej aż o 25,1 mld zł. 
Zrealizowaliśmy dochody z podatku VAT wyższe 
o 30,2 mld zł niż te wykonane rok wcześniej. To po-
kazuje, że skutecznie podjęto  ogromny wysiłek upo-

rządkowania organizacyjnego i regulacyjnego całej 
sfery podatkowej. Duża liczba działań w zakresie 
zmiany prawa a potem przeniesienie ich na poziom 
wykonawczy z użyciem dedykowanych nowych na-
rzędzi informatycznych i analiz prowadzonych w Mi-
nisterstwie Finansów przyniosła rezultat większy niż 
oczekiwany. Dokonując zmian ustawy budżetowej 
w ciągu roku zwiększaliśmy nakłady na kulturę, 
służbę zdrowia, dla producentów rolnych, wspierali-
śmy rozwój gospodarczy, który ostatecznie mierzony 
wskaźnikiem wzrostu PKB okazał się większy niż 
przewidywany i wyniósł 4,6% wobec planu 3,6%. 
Przyczynił się do tego  również wzrost inwestycji który 
w 4  kwartale ubiegłego roku wyniósł 11,3%
Narodowy Bank Polski przedłożył dane o bilansie 
płatniczym za rok 2017 i okazuje się, że po raz 
pierwszy od 1995r. na rachunku bieżącym pojawiła 
się nadwyżka a więc mamy gospodarkę zrównowa-
żoną zewnętrznie. Mamy coraz mniejsze uzależnie-
nie od kapitału zewnętrznego to ogromny sukces 
naszych firm eksporterów towarów i usług.
Te dane pozwalają z optymizmem patrzeć na realiza-
cję projektów inwestycyjnych również tych na naszym 
terenie takich jak budowa linii kolejowej do Krakowa 
na którą trzeba wydać 7 mld zł (20 marca właśnie 
wpłynęły oferty w przetargu na projekt wykonawczy tej 
inwestycji do PLK S.A.) czy droga łącząca nas z au-
tostradą A4. Ważne są też nowe deklaracje Premiera 
Mateusza Morawieckiego o skierowaniu dodatkowo 
500 mln zł na drogi lokalne Powiatowe i Gminne.

Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała Mariola Kędroń

Więcej na: www.janczyk.pl

Polityka i Historia

Oddali hołd niezłomnym bohaterom – Żołnierzom Wyklętym

Kończymy w Polsce z pedagogiką wstydu 
i bicia się w piersi za nie swoje czyny

Rozmowa z Wiceministrem Finansów Posłem na Sejm RP 
Wiesławem Janczykiem

Z udziałem Prezydenta Andrzeja Dudy w małej miejscowości Stróża w Gminie Dobra w Powiecie Limanowskim 
rozpoczęliśmy godnie obchody ogólnopolskie 100 lecia odzyskania niepodległości
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Zdjęcie w Stróży pod tablicą upamiętniającą obecność 
Marszałka J. Piłsudskiego




