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Dostosowanie Domów Pomocy
Społecznej Powiatu Limanowskiego 
do potrzeb ich mieszkańców poprzez moderni-
zacje, zakup wyposażenia, profilaktykę oraz
szkolenia. Zadanie współfinansowane ze środ-
ków Mechanizmu Finansowego EOG i Norwes-
kiego mechanizmu Finansowego w ramach
Programu PL07.
Wartość projektu: 2 784 770,87 zł
Dofinansowanie: 2 227 817,00 zł
Czas realizacji: 08.2014 - 04.2016

Działania w ramach projektu:
- Roboty budowlane w Domu Pomocy Społecz-

nej w Limanowej – 1 229 936,10 zł
- Roboty budowlane w Domu Pomocy Społecz-

nej w Mszanie Dolnej – 218 326,24 zł
- Nadzór budowlany – 23 493,00 zł
- Zakup wyposażenia do Domu Pomocy Spo-

łecznej w Limanowej – 410 932,79 zł
- Zakup wyposażenia do Domu Pomocy Spo-

łecznej w Mszanie Dolnej – 160 740,50 zł
- Zakup wyposażenia do Domu Pomocy Spo-

łecznej w Szczyrzycu – 481 099,75 zł
- Badania profilaktyczne oraz terapia dla miesz-

kańców Domów Pomocy Społecznej objętych
projektem pod kątem chorób nowotworowych
– 67 961,94 zł

- Szkolenia dla personelu Domu Pomocy Spo-
łecznej w Limanowej i Mszanie Dolnej 
– 15 280,00 zł

- Promocja i informacja w ramach projektu 
– 21 000,00 zł

- Zarządzanie – 156 000,55 zł
W roku 2015 zrealizowano działania 

na kwotę 2 378 098,00 zł

Budowa Centrum Rekreacji i Balneologii 
na bazie wód geotermalnych w Porębie Wielkiej

Wartość robót brutto: 11 980 790,94 zł
Czas realizacji: 02.2015 - 12.2016
W roku 2015 zrealizowano roboty na kwotę: 2 955 937,00 zł

Rozbiórka istniejącej oraz budowa nowej części budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego w Dobrej – etap II, zadanie współfinansowane ze środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Województwa Mało-
polskiego.
Wartość brutto: 2 883 531,24 zł
Dofinansowanie w roku 2015: 524 621,00 zł
Czas realizacji: 08.2015 - 11.2016
W roku 2015 zrealizowano roboty na kwotę: 1 065 640,71 zł





      - Dziękuję za zaproszenie, o które bardzo
nalegał poseł Wiesław Janczyk. Jest to dla
mnie niezmiernie ważne, że dzisiaj możemy się
tutaj spotkać u starosty limanowskiego. Zapo-
wiedziałem, że będę wojewodą, który będzie
wędrował i spotykał się z Wami i z Waszymi
problemami. Dzisiaj jestem u starosty, ale obie-
całem sobie, że w przyszłości bywać będę 
u wójtów. To dla mnie ważne, żeby dotrzeć do
każdego i zobaczyć co zostało zrobione, i co
jest jeszcze do zrobienia – rozpoczął swoje
przemówienie Józef Pilch, Wojewoda Małopol-
ski.
      Podczas spotkania, Wojewoda Małopolski
szczególną uwagę poświęcił Światowym Dniom
Młodzieży, które odbędą się w lipcu tego roku.
Zwrócił uwagę na szereg utrudnień, jakie będą
się wiązały z organizacją tego wydarzenia. 
– Mamy świadomość, że na terenie Małopolski
w gminach i powiatach, będzie mieszkało bar-
dzo dużo pielgrzymów. Dla nas istotne jest, by
w pełni zabezpieczyć tą imprezę, to znaczy cały
obraz wydarzeń oraz wszelkich spotkań, a tak-
że dróg, które w tym czasie będą zamknięte lub
będą pokazywane jako drogi ewakuacyjne.
Każdy wójt czy burmistrz, po 15 marca otrzyma
publikację, w której znajdą się wszelkie infor-
macje związane z całym projektem programu
ŚDM – zapowiedział Józef Pilch. 
      Obecnie w Sejmie przygotowywana jest
specustawa, która pozwoli wszystkim służbom
ratowniczym, sprawnie i bezpiecznie przepro-
wadzić wymagającą zaangażowania wielu śro-
dowisk imprezę. Podstawowym zadaniem Wo-
jewody Małopolskiego jest przede wszystkim
zapewnianie bezpieczeństwa. Dlatego potrzeb-
ne jest zaangażowanie wszystkich służb, by
przyjąć wspomniane 2,5 miliona pielgrzymów 
z całego świata. Józef Pilch zaznaczył także,
że liczy na wsparcie samorządów lokalnych 
w tym zakresie.   
      Kolejnym zadaniem Wojewody Małopol-
skiego jest zadbanie o gospodarkę i bezpie-

czeństwo społeczeństwa. Dlatego też drugim
ważnym tematem, na który zwrócił uwagę był
rządowy program wsparcia dla rodzin 500+.
      - Program 500 + jest bardzo ważnym pro-
gramem i nie pozwolę żadnemu samorządowi
go zepsuć - zaakcentował Józef Pilch. - Wspie-
ra on rodziny, które szczególnie potrzebują tych
pieniędzy. Mówimy o rodzinach, które są 
w trudnej sytuacji. To te dzieci potrzebują po-
mocy, a Państwa zadaniem jest ją zapewnić.
Posłowie przygotowali projekt, który mówi m.in.
o subwencjach, a więc dokształcaniu, koloniach
czy odzieży dla tych dzieci. Proszę, byście zad-
bali o subwencje dla tych rodzin - mówił woje-
woda. - Będziemy robić też wszystko, aby za-
brać dzieci z ulic, zwiększymy liczbę wf, by 
w bezpieczny sposób mogły się rozwijać oraz
korzystać z SKS-ów i boisk.
      Wojewoda zwrócił także uwagę, że czas
obecny jest czasem dla Małopolski. Dlatego też
prosił o dbanie o gospodarkę, o promowanie
Małopolski i wspólną pracę dla jej dobra i roz-
woju. - Nie uprawiajmy polityki, nie bawmy się
w nią. Dbajmy o gospodarkę. Jak już wspom-
niałem, wszelkie inicjatywy wspierające dobrą
gospodarkę, będę lobbował osobiście, jeździł
do Warszawy, by zdobyć środki na to, aby Ma-
łopolska nadal się rozwijała.
      Następnie głos zabierali Wiesław Janczyk
- Poseł na Sejm RP, Urszula Nowogórska -
Przewodnicząca Sejmiku Małopolskiego, Grze-
gorz Biedroń - Radny Sejmiku Małopolskiego, 
a także Jan Puchała - Starosta Limanowski 
i Tomasz Krupiński - Przewodniczący Rady Po-
wiatu Limanowskiego.
      - Program 500 +, obniżenie wieku emery-
talnego, podniesienie kwoty wolnej od podatku
– obecnie trwają prace nad tym dokumentem,
uszczelniając tym samym system podatkowy
podatku VAT, CIT, akcyzy i wiele innych po-
mysłów, które nabierają rozbiegu – to ma  zmie-
nić oblicze Polski i regionów. Mamy świado-
mość tego, że mieszkańcom nie żyje się łatwo.

70% społeczeństwa na naszym terenie żyje na
wsi – a to teren wysokiego bezrobocia. Dlatego
też staram się lobbować, by m.in. pozyskiwać
środki zewnętrzne dla naszego regionu – mówił
Wiesław Janczyk.
      Urszula Nowogórska zwróciła uwagę na 
dialog. - Dla sprawnego rozwoju potrzebny jest
dialog, który pozbawiony jest akcentów polity-
cznych. Bardzo się cieszę, że klimat między
urzędem marszałkowskim, a urzędem woje-
wódzkim jest dobry i mam nadzieję, że ta
współpraca będzie się umacniać i zacieśniać,
po to, by budować lepszą i mocniejszą Mało-
polskę.
      Następnie z ramienia Rady Powiatu Lima-
nowskiego, głos zabrał Tomasz Krupiński. - Be-
neficjentem naszej działalności wszystkich tutaj
zgromadzonych jest mieszkaniec. W związku 
z tym inicjatywy, które będą mogły być ujęte 
w planach rządu Powiat Limanowski będzie
wspierać, by społeczeństwu żyło się łatwiej 
i bezpieczniej.
      W dalszej części spotkania głos zabrali wój-
towie i burmistrzowie, którzy w większej części
chcieli uzyskać informacje dotyczące środków
na zabezpieczenia powodziowe. 
      Temat powrotu dyspozytorni karetki pogo-
towia do Limanowej, który poruszył Jan Pucha-
ła, Starosta Limanowski, ustalono, że zostanie
wznowiony bezpośrednio po Światowych 
Dniach Młodzieży.
      W spotkaniu uczestniczyli także: Piotr Bor-
kowski - Prezes Sądu Rejonowego w Limano-
wej, Mirosław Kazana - Prokurator Rejonowy 
w Limanowej, insp. Dariusz Urbanik - Komen-
dant Powiatowy Policji w Limanowej, bryg. mgr
inż. Janusz Kurzeja - Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej, Re-
nata Tokarska - Dyrektor Powiatowej Stacji Sa-
nitarno - Epidemiologicznej, lek. wet. Jerzy Jo-
niec - Powiatowy Lekarz Weterynarii oraz Za-
rząd Powiatu Limanowskiego na czele ze Sta-
rostą Limanowskim, Janem Puchałą, a także
Andrzej Matlęga - Sekretarz Powiatu, Elżbieta
Nastałek - Skarbnik Powiatu Limanowskiego, 
a także wójtowie i burmistrzowie z Powiatu Li-
manowskiego na czele z Przewodniczącym
Konwentu Wójtów i Burmistrzów - Adamem
Sołtysem.  Udział wzięli także: Marcin Radzięta
- Dyrektor Szpitala Powiatowego w Limanowej,
Monika Nawalaniec - Dyrektor Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej, Ma-
rek Urbański - Dyrektor Powiatowego Zarządu
Dróg w Limanowej, Marek Młynarczyk - Dyrek-
tor Powiatowego Urzędu Pracy w Limanowej. 
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Wojewoda Małopolski na Limanowszczyźnie
2 marca br., w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Limanowej, Józef Pilch - Wojewoda Małopolski spotkał się z wójtami i bur-
mistrzami, a także wszystkimi służbami z terenu Powiatu Limanowskiego. Spotkanie miało charakter roboczy i m.in. dotyczyło przygotowań
do zbliżających się Światowych Dni Młodzieży w Małopolsce. W spotkaniu uczestniczyli także Wiesław Janczyk – Poseł na Sejm RP,
Urszula Nowogórska - Przewodnicząca Sejmiku Województwa Małopolskiego oraz Grzegorz Biedroń – Radny Sejmiku Województwa
Małopolskiego. Gospodarzem spotkania był Jan Puchała – Starosta Limanowski.
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      - Musimy ten czas wspólnie dobrze wyko-
rzystać. To jest czas dla Małopolski – wielokrot-
nie akcentował Józef Pilch, Wojewoda Małopol-
ski. - Zatem, nie uprawiajmy polityki, nie bawmy
się w nią, dbajmy przede wszystkim o gospo-
darkę. Drogą do osiągnięcia tego celu, będzie
rozwój turystyki, poprawa jakości i dostępności
służby zdrowia, czy wreszcie zapewnienie ta-
nich mieszkań dla młodych małżeństw.
      Podczas spotkania, wójtowie i burmistrzo-
wie, przedstawili bieżące problemy dotyczące
poszczególnych gmin. Jako pierwszy wystąpił
Janusz Potaczek, wójt gminy Niedźwiedź, który
podziękował za przedstawienie informacji doty-
czących Światowych Dni Młodzieży. Wyraził
także swoje obawy dotyczące programu 500+.
– Boję się, że kiedy 1 kwietnia ruszy ten pro-
gram, w naszym urzędzie będzie ogromny
nawał ludzi i zastanawiam się jak technicznie
poradzimy sobie z tymi działaniami.  
      Kolejnym mówcą był Adam Sołtys, wójt
gminy Słopnice, który przedstawił pomysł za-
gospodarowania i odpowiedniego wykorzysta-
nia gruntów należących do Skarbu Państwa. –
Mamy dużo gruntów, które nie są użytkowane.
Gdyby gmina je wykupiła od Skarbu Państwa
moglibyśmy je odpowiednio wykorzystać, na
przykład inwestując w turystykę.
      Wojewoda Małopolski przychylnie odniósł
się do propozycji wykorzystania gruntów nale-
żących do Skarbu Państwa. Jednakże zamiast
sprzedaży, zaproponował dzierżawę powyż-
szych gruntów, które w odpowiedni sposób
mogą być w przyszłości dobrze wykorzystane.
      Natomiast Władysław Pazdan, wójt gminy
Limanowa zainteresowany był programem
umożliwiającym pozyskiwanie przez samorzą-
dy środków powodziowych. Z takim samym za-
pytaniem zwrócił się również Bolesław Żaba,
wójt gminy Mszana Dolna. – Wspominając zda-
rzenia, nasza gmina została dotknięta w naj-
większym stopniu przez powódź w 2014 roku.

Wtedy to zalanych zostało kilkanaście domów,
mieliśmy nieprzejezdne ulice i niedrożne prze-
pusty. Chciałem skorzystać z okazji i zaprosić
Pana Wojewodę do nas, by mógł osobiście
przyjrzeć się obecnej sytuacji. W związku z fak-
tem, iż w tym zakresie pozostało jeszcze wiele
do zrobienia. Proszę o pomoc w uzyskaniu
środków na ten cel – apelował wójt Żaba. 
      Wojewoda Małopolski w odpowiedzi prze-
kazał, że osobiście będzie nadzorował inwes-
tycje popowodziowe, realizowane z tzw. środ-
ków powodziowych i do sprawy na pewno po-
wróci.
      Na zakończenie Starosta Limanowski,
przedstawił sprawę przywrócenia własnej dys-
pozytorni medycznej na terenie Limanowej. 
– Mamy duży problem w tej kwestii. Limanowa
potrzebuje dodatkowej karetki, dlatego też
zwracam się z prośbą o wsparcie. Oczywiście
bardzo istotnym jest także dla nas fakt przy-
wrócenia dyspozytorni do Limanowej – mówił
Jan Puchała. Do interwencji starosty, dołączył
się Marcin Radzięta, Dyrektor Limanowskiego
Szpitala, dodając, że Szpital Powiatowy w Li-
manowej aktywnie uczestniczy w przygotowa-
niach do ŚDM, zapewniając pełną obstawę
medyczną.
      W odpowiedzi, Wojewoda Małopolski podał
informację, że do sprawy dyspozytorni zarówno
w Limanowej jak i Nowym Sączu, powróci naty-
chmiast po Światowych Dniach Młodzieży. 
      Podczas potkania, samorządowcy poruszy-
li także tematy związane z realizacją strategicz-
nych inwestycji dla Limanowszczyzny, tj. obwo-
dnicy Limanowej, Mszany Dolnej oraz modern-
izacji DK nr 28, a także budowy kolei Piekiełko
– Podłęże, a także regulacji rzek i potoków.
      Po spotkaniu w Starostwie Powiatowym 
w Limanowej, delegacja udała się na wizję lo-
kalną do gminy Niedźwiedź i gminy Mszana
Dolna. 

Wojewoda Małopolski podczas ostatniej wizyty w Powiecie Limanowskim podkreślił, że
liczy na indywidualne spotkania z wójtami i burmistrzami z Limanowszczyzny. Chce w ten
sposób zapoznać się ze wszystkimi potrzebami Powiatu i budować „Małopolskę na
potęgę”.

To jest czas dla Małopolski
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      Światowe Dni Młodzieży w Krakowie 
z udziałem papieża Franciszka to największe
wydarzenie o charakterze masowym w naszym
kraju. Według najnowszych danych, na ŚDM
zarejestrowało się już 465 tys. uczestników ze
139 krajów świata. Jednak w szczytowym mo-
mencie uroczystości w Krakowie (26 - 31 lipca
2016 r.) organizatorzy spodziewają się nawet
2,5 mln pielgrzymów. Dlatego tak istotnym staje
się fakt, zabezpieczenia pobytu poszczegól-
nych grup pielgrzymów szczególnie w świetle
ostatnich zamachów terrorystycznych w Pary-
żu.
      - Już od wielu miesięcy trwają narady 
w sprawie organizacji ŚDM na terenie powiatu
limanowskiego. Jednak dla nas istotne jest by
wszystkim - pielgrzymom, wolontariuszom, 
a także osobom zaangażowanym zapewnić
bezpieczeństwo podczas Światowych Dni Mło-
dzieży, które jest dla nas priorytetem - mówił
starosta Jan Puchała, który przewodniczył po-
siedzeniu.
      W tygodniu misyjnym, czyli okresie bezpoś-
rednio poprzedzającym ŚDM w Krakowie, mło-
dzież będzie przebywała w poszczególnych
parafiach na terenie powiatu limanowskiego.
Zadaniem służb będzie zapewnienie im w tym
czasie bezpieczeństwa.
      W tym czasie nastąpi koordynacja działań
wszystkich służb w tym Policji, Państwowej 
i Ochotniczej Straży Pożarnej, oraz innych insty
-tucji, w tym m.in. inspektoratów weterynarii,
stacji sanitarno epidemiologicznej, nadzoru bu-
dowlanego. Koordynacja ta wynikać będzie 
“z obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa 
i porządku publicznego”.
      Podczas spotkania koordynatorem do
spraw współpracy pomiędzy służbami a posz-
czególnymi komitetami organizacyjnymi Świa-
towych Dni Młodzieży na terenie Powiatu Lima-
nowskiego została Justyna Tokarczyk.

Posiedzenie Zespołu
Zarządzania

Kryzysowego 
w sprawie ŚDM

1 marca br. na sali konferencyjnej Starostwa
Powiatowego w  Limanowej odbyło się po-
siedzenie Zespołu Zarządzania Kryzysowe-
go. Tym razem tematem przewodnim posie-
dzenia były kwestie związane z zapewnie-
niem bezpieczeństwa młodzieży przebywa-
jącej na terenie Powiatu Limanowskiego
podczas Tygodnia Misyjnego organizowa-
nego podczas Światowych Dni Młodzieży.

Ponad 1000 wolontariuszy z okręgu lima-
nowskiego ŚDM posiadających przeszko-
lenie z zakresu pierwszej pomocy, zasad
ruchu drogowego i organizacji wydarzeń
masowych będzie pomagać przy organiza-
cji Tygodnia Misyjnego na terenie Powiatu
Limanowskiego w dniach 20 - 25 lipca br.
W tym czasie na Limanowszczyźnie prze-
bywać będą pielgrzymi 6 narodowości:
Chile, Czadu, Ukrainy, Litwy, Francji,
Włoch, rozesłani do rodzin w poszczegól-
nych gminach z terenu powiatu.

20 lipca - przyjazd pielgrzymów
Po przyjeździe, pielgrzymi zostaną powitani 
w poszczególnych parafiach. Przekazane zo-
staną również pakiety pielgrzyma m.in. iden-
tyfikatory z numerami kontaktowymi do służb
porządkowych i organizatorów. Zakwaterowa-
nie pielgrzymów. 

21 lipca - Dzień Turystyczny
Po mszach świętych w kościołach parafial-
nych (8.00 -10.00), pielgrzymi udadzą się na
zorganizowane wyjścia z przewodnikami, tłu-
maczami i wolontariuszami na trasy widokowe
Beskidu Wyspowego, zaproponowane przez
limanowski oddział PTTK. Na zakończenie
dnia (17.00-21.00) po przywitaniu pielgrzy-
mów przez samorządy lokalne, odbędzie się
koncert zespołu Play&Pray w Muszli Koncer-
towej w Parku Miejskim w Limanowej.

22 lipca - Dzień Pielgrzymowania
W tym dniu, pielgrzymi przebywający w deka-
natach: Limanowskim, Tymbarskim, Ujanow-
ickim oraz Łąckim - odbędą pielgrzymki do
sanktuariów i miejsc kultów, na poszczegól- 

nych terenach dekanatów. Dzień zakończony
zostanie Festiwalem Młodych oraz okolicz-
nościową Agape. Szczegółowy harmonogram
pielgrzymek będzie podawany w poszczegól-
nych parafiach. 

23 lipca - Dzień Wspólnoty
W godzinach dopołudniowych (8.00-14.00),
odbędą się spotkania formacyjne i dzieło miło-
sierdzia na rzecz wspólnoty parafian. Następ-
nie, pielgrzymi udadzą się autokarami do
Starego Sącza (14.00), gdzie o godz. 17.00
odbędzie się uroczysta Msza Św. przy Ołtarzu
Papieskim. Tego dnia, organizatorzy spodzie-
wają się przyjazdu ok 45 tyś pielgrzymów.

24 lipca - Dzień u rodzin
Przez cały dzień, pielgrzymi będą brać udział
w organizowanych przez poszczególne para-
fie wydarzenia m.in.: festyny parafialne i inne
iwenty, organizowane na terenie Powiatu Li-
manowskiego: Jarmark św. Marii Magdaleny
- Park Miejski Limanowa (24 lipca) oraz Dni
Gor-czańskie - Kamienica (24-25 lipca).

25 lipca - pożegnanie i wyjazd 
pielgrzymów

Podczas trwania Tygodnia Misyjnego,
parkingi na terenie miasta Limanowa będą

BEZPŁATNE !
Parkingi dla autokarów: Limanowski Dom

Kultury, Pływalnia Limanowska i Parking św.
Krzysztofa.

Okręgowe Biuro Światowych Dni Młodzieży
Ul. Jana Pawła II 1 
34-600 Limanowa

sdm.limanowa@gmail.com

Tydzień Misyjny w Powiecie LimanowskimPROGRAM

Okręg Limanowski a Powiat Limanowski 
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      Nowy ambulans sanitarny marki Volkswa-
gen T5 z napędem na 4 koła został zakupiony
dla zespołu ratownictwa medycznego za kwotę
291 tys. zł, w której ponad 275 tys zł zostało sfi-
nansowane ze środków przekazanych przez
Wojewodę Małopolskiego, natomiast 15 tys. zł
przekazane zostało ze środków Powiatu Lima-
nowskiego.
      W uroczystym poświęceniu samochodu
wzięli udział: Starosta Limanowski - Jan Pucha-
ła, Wicestarosta Limanowski - Mieczysław Ury-
ga, Członek Zarządu - Agata Zięba, Dyrektor
Szpitala Powiatowego w Limanowej - Marcin

Radzięta, Ordynator SOR - Tadeusz Sikoń, Od-
działowa SOR - Krystyna Maśnica, Kierownik
Sekcji Transportu - Zbigniew Jeż oraz Kapelan
Szpitala - Ks. Janusz Bociek, który dokonał po-
święcenia samochodu. 
      Obecnie tabor transportu sanitarnego lima-
nowskiego szpitala liczy juz 24 samochody, róż-
nego typu. Nowa karetka typu P - czyli podsta-
wowy wyjeżdża do chorych bez lekarza. Jej ob-
sadę stanowią ratownicy medyczni, którzy po-
siadają odpowiednie kwalifikacje do podejmo-
wania działań ratowniczych, podawania leków
oraz oceny stanu zdrowia pacjenta.
      Dodatkową zaletą nowej karetki jest wypo-
sażenie z napędem 4x4, który szczególnie uwi-
dacznia się w okresie zimowym przy śliskiej
nawierzchni. Napęd zapewnia stabilność i przy-
czepność samochodu minimalizując ryzyko po-
ślizgu co z technicznego punktu zwiększa bez-
pieczeństwo pacjentów i ratowników medycz-
nych, którzy wyjeżdżają do chorych.

Program „Aktywny samorząd” przewiduje
szeroki wachlarz pomocy finansowej ze
środków Państwowego Funduszu Rehabili-
tacji Osób Niepełnosprawnych w ramach
Modułu I a jest to m.in.:
• zakup i montaż oprzyrządowania do samo-

chodu,
• kurs prawa jazdy kategorii B,
• zakup specjalistycznego sprzętu elektronicz-

nego,
• szkolenia z obsługi zakupionego w poprzed-

nich edycjach programu specjalistycznego
sprzętu komputerowego,

• naprawa posiadanego wózka inwalidzkiego 
o napędzie elektrycznym,

• zakup i naprawa protezy kończyny, w której
zastosowano nowoczesne rozwiązania tech-
niczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie
jakości,

• pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej
poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależ-
nej (należy przez to rozumieć dziecko będące
pod opieką wnioskodawcy i przebywające 
w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego
typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub 

w ramach klubu dziecięcego, punktu przed-
szkolnego, zespołu wychowania przedszkol-
nego).

      W programie można uzyskać wsparcie fi-
nansowe jakie można uzyskać w ramach Mo-
dułu II pilotażowego programu "Aktywny samo-
rząd", a jest to pomoc w uzyskaniu wykształce-
nia na poziomie wyższym, dofinansowanie do
kosztów nauki obejmujące czesne i dodatek na
pokrycie kosztów kształcenia. 
      W związku z powyższym informujemy,
że wnioski w ramach:
•     Modułu I programu będą przyjmowane 

w następującym terminie: od 16 marca
2016 r. do 30 sierpnia 2016 r.

•     Modułu II programu będą przyjmowane 
w następujących terminach: do 15 kwietnia
2016 r. (rok akademicki 2015/2016) oraz
do 10 października 2016 r. (rok  akademicki
2016/2017).

      Szczegółowe informacje o realizowanym
programie można znaleźć na stronie Powiato-
wego Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej
www.pcpr-limanowa.pl oraz na stronie Pań-
stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepeł-
nosprawnych, tj. www.pfron.org.pl 
      Ponadto szczegółowe informacje o progra-
mie można uzyskać telefonicznie dzwoniąc pod
numer telefonu: (18) 3337912. 
      Powiat Limanowski na realizację programu
otrzymał ze środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kwotę
w łącznej wysokości 239 196,81 zł.

Szpital Powiatowy im. Miłosierdzia Bożego w Limanowej został zaopatrzony w kolejny nowy
pojazd. Tym razem szpital wzbogacił swój tabor o pojazd sanitarny typu “P”, którego koszt
to ponad 291 tys. zł. Uroczystość poświęcenia pojazdu odbyła się 30 grudnia 2015r.

Przekaż sprzęt do
wypożyczalni

Przekaż sprzęt do Powiatowej Wypoży-
czalni Sprzętu Rehabilitacyjnego i Ortope-
dycznego prowadzonego przez Powiato-
we Centrum Pomocy Rodzinie w Limano-
wej.
      Celem działalności wypożyczalni jest po-
moc osobom potrzebującym, ograniczenie
skutków niepełnosprawności oraz przeciw-
działanie wykluczeniu społecznemu i proce-
som marginalizacji osób, które utraciły spraw-
ność organizmu poprzez umożliwienie im
szybkiego powrotu do aktywności fizycznej,
społecznej i zawodowej, a także korzystanie
z różnorodnych form rehabilitacji i terapii.
Idea stworzenia bezpłatnej wypożyczalni
sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego
zrodziła się po licznych interwencjach miesz-
kańców powiatu u starosty limanowskiego Ja-
na Puchały. Okazuje się, że pieniądze z puli,
którą dysponuje PCPR są niewystarczające,
by zaspokoić potrzeby w kwestii dofinanso-
wania zakupu sprzętu rehabilitacyjnego czy
ortopedycznego. Dlatego stworzyliśmy wypo-
życzalnię i liczymy na to, że dzięki dobrej woli
ludzi, asortyment będzie się sukcesywnie po-
większał, bo potrzeby są naprawdę wielkie. 
      Z wypożyczalni korzystać mogą już wszy-
stkie osoby z terenu Powiatu Limanowskiego,
które utraciły sprawność organizmu i przedło-
żą aktualne zaświadczenie lekarskie wskazu-
jące na konieczność korzystania z określone-
go rodzaju sprzętu. Taki sprzęt rehabilitacyj-
ny lub ortopedyczny udostępniany NIEOD-
PŁATNIE na okres do 6 miesięcy z możli-
wością przedłużenia terminu w uzasadnio-
nych przypadkach po podpisaniu aneksu do
umowy. 
      Wypożyczania czynna jest od ponie-
działku do piątku od 8:00 do 15:00.
      Przypominamy, że każda osoba posiada-
jąca niepotrzebny sprzęt rehabilitacyjny może
przekazać go do wypożyczalni i tym samym
pomóc innym. Więcej informacji można zna-
leźć na www.pcpr-limanowa.pl

Szpital Powiatowy ma kolejny 
nowy samochód
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      Budynek krytej pływalni oraz działka, na
której znajduje się obiekt, są własnością Po-
wiatu Limanowskiego. Dzięki staraniom jakie
poczyniły władze Powiatu, udało się pozyskać
łącznie ponad 11 mln złotych ze środków
zewnętrznych na budowę tego obiektu, który 
z każdym rokiem odwiedza coraz większa licz-
ba mieszkańców i turystów. Bezpośrednio, kry-
tą pływalnią zarządza Wydział Obsługi Obiek-
tów Rekreacyjno-Sportowych Starostwa Powia-
towego w Limanowej. Taka forma prowadzenia
obiektu, oprócz pozyskania środków (8 mln zł)
i zarządzania nim, dała możliość zwrotu podat-
ku VAT dla Powiatu i Miasta, w kwocie 3 milio-
nów złotych, naliczonego na etapie budowy in-
westycji. 
      Faktem jest, że w zdecydowanej większoś-
ści funkcjonujących pływalni występuje zjawis-
ko start finansowych, które wynika z wysokich
kosztów utrzymania i eksploatacji obiektów. Nie
mniej jednak, zdając sobie sprawę z braku
zdolności do samofinansowania obiektu, podję-
te zostały przez Powiat Limanowski, działania
w celu zminimalizowania kosztów jego utrzy-
mania. 
      Po uzgodnieniu z Burmistrzem Miasta,
opracowano plan poprawy rentowności obiektu,
którego zalecenia w pewnych kwestiach są już
realizowane. Pozostałe rekomendacje zaleca-
ne przez audytora wymagają znacznych dal-
szych nakładów inwestycyjnych. Zwiększono
działania w kierunku pozyskiwania środków
zewnętrznych oraz poprawy infrastruktury, 
a także zwiększenia obłożenia basenu - szcze-
gólnie w godzinach dopołudniowych. 
      - Naszym zadaniem jest znalezienie ma-
ksymalnych oszczędności w zakresie zużycia
energii elektrycznej, gazu, wody i ścieków,
które mogą w przyszłości zmniejszyć te straty.
Dzięki odpowiedniemu doborowi taryfy, już
udało nam się obniżyć o 30% koszty energii
elektrycznej, podobnie jest w wyniku negocja-
cji kosztów gazu - mówi Jan Puchała, Staros-
ta Limanowski. - Niemniej jednak oszczędności
te, nie mogą przekroczyć granicy, która spowo-
dowałaby brak komfortu korzystania z obiektu
przez Klientów lub zagrażałyby jakości czystoś-
ci wody, ściśle określonej w odpowiednich nor-
mach i przepisach.
      Mając pełną świadomość, że zwiększenie
ilości osób odwiedzających pływalnię, jest za-
sadniczym elementem poprawy rentowności
funkcjonowania obiektu, Powiat Limanowski
poszukuje kolejnych możliwości jego dofinan-

sowania. W planach jest m.in. budowa groty
solnej wraz z tężnią solankową, zakup urzą-
dzeń basenowych dla najmłodszych oraz
sprzęt ratowniczy dla podniesienia poziomu
bezpieczeństwa. Trwają konsultacje z Urzę-
dem Miasta Limanowa w kwestii przeznacze-
nia ze swoich budżetów na lata 2016 i 2017, po
co najmniej 150 tys złotych na zakup biletów
dla korzystających z pływalni dzieci i młodzieży
szkolnej, w ramach zajęć wychowania fizycz-
nego oraz zajęć pozaszkolnych. 
      Gospodarze pływalni nieustannie dyspo-
nują bogatą ofertą dla mieszkańców i turystów
w różnym wieku. Dla odwiedzających, przygo-
towane są liczne ulgi, w tym m.in. tańsze bilety
na poranne pływanie od 6.00 do 8.00, bilety
Karty Dużej Rodziny, jednorazowe rodzinne
wejścia, promocje urodzinowe, a także oferty 
i wydarzenia takie jak chociażby Dzień Kobiet,
w programie którego znalazły się m.in. seans
zapachowy w saunach, wodny aqua aerobik 
i gwóźdź programu - pokaz barmański z owoco-
wymi drinkami. W styczniu br., zadbano także
o bezpośrednie bezpieczeństwo uczestników
pływania, dlatego też Powiat Limanowski zaku-
pił własny defibrylator.  
      - Dzięki stronie internetowej plywalnia.lima-
nowska.pl i fanpagowi na Facebooku, na bieżą-
co informujemy o wydarzeniach i akcjach pro-
mocyjnych, które w tym roku swoim efektow-
nym programem, powinny zachęcić Klientów
do korzystania z oferty pływalni – mówi Janusz
Ruchała, dyrektor pływalni. 
      Tylko w styczniu 2016 roku, odbyła się bar-
wna i taneczna impreza z piratami, była muzy-
ka, kolorowe światła, taniec oraz gry i zabawy
w wodzie. Dużą atrakcją, szczególnie dla naj-

młodszych był Wodny Tor Przeszkód WIBIT. 
      Podczas ferii zimowych w limanowskiej
pływalni, swoją wiedzę i doświadczenie prze-
kazywali ratownicy sądeckiego WOPR-u oraz
instruktorzy i trenerzy Szkoły Pływania ”Aliga-
tor”. Aktywnie także działa Klub Sportowy "Li-
manowa - Swim". 
      Od połowy marca, dzięki współpracy pły-
walni z samorządami i szkołami, będzie reali-
zowana wiosenna edycja programu “Już pły-
wam”. Projekt Województwa Małopolskiego -
realizowany przez większość gmin Powiatu Li-
manowskiego - ma na celu aktywne zagospo-
darowanie czasu wolnego po zakończeniu za-
jęć lekcyjnych dla uczniów szkół podstawo-
wych.
      - Zapraszamy wszystkich wójtów i bur-
mistrzów z terenu Powiatu Limanowskiego do
włączenia się w organizację dodatkowych za-
jęć w ramach wychowania fizycznego. Warto
zadbać o regularne uprawianie sportu, szcze-
gólnie wśród dzieci i młodzieży - mówi Jan
Puchała, Starosta Limanowski. - Cieszymy się
niezmiernie, że w nasze dotychczasowe działa-
nia, czynnie chce włączyć się Miasto Limano-
wa. Obecnie wspólnie pracujemy nad formą
zmniejszenia kosztów. 
      Władze Powiatu prowadzą systematyczne
działania, które zmierzają do wypracowania 
najkorzystniejszych efektów, aby obiekt maksy-
malnie został wykorzystany i służył jak najlepiej
mieszkańcom i turystom odwiedzającym nasz
region. Na dzień dzisiejszy Pływalnia Limanow-
ska nie przynosi zysku, ale też nie jest obcią-
żona ani jedną złotówką długu, bo nie zalega 
z żadnymi płatnościami.

Powiat realizuje dobre praktyki 
w zarządzaniu obiektem

Maksymalne oszczędności w eksploatacji, większa współpraca z samorządami gmin, zakup nowych urządzeń basenowych, sprzętu ratow-
niczego oraz planowane uruchomienie groty solnej z tężnią solankową, a także akcje promocyjne dla użytkowników, w tym ulgi dla ucz-
niów okolicznych szkół – to pomysły władz Powiatu w uzgodnieniu z Miastem Limanowa - na poprawę rentowności Pływalni Limanowskiej. 
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      W spotkaniu uczestniczyli włodarze urzę-
dów. Z ramienia Miasta Limanowa - Władysław
Bieda, burmistrz, Wacław Zoń – wiceburmistrz
wraz z przedstawicielami Rady Miasta Lima-
nowa na czele z jej Przewodniczącą - Jolantą
Juszkiewicz oraz ze strony Powiatu Limanow-
skiego - Jan Puchała, Starosta Limanowski
wraz z Tomaszem Krupińskim, Przewodniczą-
cym Rady Powiatu oraz Janem Więckiem 
i Wojciechem Włodarczykiem, członkami Za-
rządu Rady Powiatu. Gościem, który zapowie-
dział swoje uczestnictwo i pomoc w dojściu do
porozumienia był Wiesław Janczyk, Poseł na
Sejm RP.
      Starosta Limanowski przywitał zebranych
gości, a następnie opisał na jakim etapie pro-
wadzone są cięcia kosztów ze strony Starostwa
Powiatowego. – Ze względu na ograniczone
fundusze, mamy małe pole manewru. Dyrekcja
limanowskiej pływalni w porozumieniu z Zarzą-
dem cały czas prowadzi liczne akcje promo-
cyjne, mające na celu zwiększenie przychodów
do inwestycji. Dzięki takiemu zarządzaniu, taka
forma działań ściąga coraz większe rzesze
uczestników takiej formy rekreacji – zaczął Jan
Puchała. – Propozycje Miasta są trafne, ale 
w niektórych przypadkach niemożliwe do wyko-
nania ze względu na trwałość projektu. Dlatego,
aby zmniejszyć koszty, doprowadziliśmy do ich
ograniczenia w zużyciu prądu o 30%. Prowa-
dzimy także rozmowy w sprawie mniejszych
opłat za gaz. Natomiast chciałbym zwrócić
uwagę, że bardzo dużym kosztem jest dla nas
opłata za wodę, ścieki oraz podatek od nieru-
chomości. Dlatego też zwracam się z prośbą
do Pana burmistrza o deklarację dobrej woli na
preferencyjne ceny bądź promocyjną taryfę na
w/w media.

      Do tej pory, zgodnie z porozumieniem, Pły-
walnia Limanowska jest finansowana zarówno
z budżetu Miasta Limanowa jak i Powiatu Li-
manowskiego po połowie. – Nie kwestionujemy
tego, że Miasto chce uczestniczyć w utrzyma-
niu basenu - mówi Władysław Bieda, burmistrz
Miasta Limanowa. – To poprzedni burmistrz
podpisywał umowę i za poprzedniego burmis-
trza był konkurs na dyrektora placówki. Kiedy
basen zaczął funkcjonować, widać było, że
przynosi straty – i nikt się temu nie dziwił. Pyta-
nie jest tylko jak duża ma być ta strata?! 
W 2011 roku zaczęliśmy występować do Zarzą-
du Powiatu w celu poprawy sytuacji. Dalej de-
klarujemy chęć włączenia się w zmiany. Każdy
z nas jest odpowiedzialny za racjonalne gospo-
darowanie finansami. (…) Chcemy ustalić w ja-
ki sposób to zrobić i jak je wprowadzić, by
obniżyć tą stratę. Chcę jeszcze dodać, że nie
da się odstąpić od podatku, ale wystąpiliśmy do
MZGKiM o udzielenie preferencyjnych cen na
zużycie ścieków dla tego obiektu. 
      Starosta Limanowski wspomniał również 
o audycie jaki miał miejsce na terenie Pływalni
Limanowskiej, który nie jest zgodny z faktami
jakie mają miejsce na niekorzyść basenu. 
W dyskusję włączył się także Wiesław Janczyk,
Poseł na Sejm RP. – Bardzo zależy mi na tym,
aby samorządy Powiatu Limanowskiego współ-
pracowały ze sobą. Wierzę w to, że zostanie
wypracowany konsensus, który przełoży się na
gospodarne działania tutejszych samorządów.
Tym bardziej, że jest pełna determinacja i na-
cisk w zakresie promowania i funkcjonowania
tego obiektu. 
      Elżbieta Nastałek, Skarbnik Powiatu Lima-
nowskiego wspomniała o fakcie, że aby projekt
spełniał wszystkie wymagania dotyczące jego

utrzymania, zachowana musi być dotychcza-
sowa umowa, która jest zawarta do czasu trwa-
łości projektu, i w której zawarte jest wspólne
zarządzanie do roku 2018. 
      Janusz Ruchała, Dyrektor Pływalni Lima-
nowskiej przedstawił aktualną sytuację w za-
rządzaniu obiektem. Zwrócił uwagę, że obiekt
wymaga odpowiedniej ilości pracowników 
w tym ratowników – znaczy to, że bezzasad-
nym jest zmniejszenie ilości pracowników o ja-
kie zabiega Miasto Limanowa. Wspomniał tak-
że o codziennej wymianie wody w jacuzzi, które
przy takim zużyciu pochłania bardzo dużą ilość
wody. - 16 grudnia weszło nowe rozporządze-
nie dotyczące ilości i jakości badań dotyczą-
cych basenów – mówił Janusz Ruchała. - Przez
ponad 5 lat nie mieliśmy ani jednego dnia przer-
wy. (…) Funkcjonowanie obiektu idzie ku do-
bremu. W zestawieniu widać, że w 2011 roku 
z basenu skorzystało 132 tys. osób, w 2012 -
128 tys., w 2013 – 133 tys., w 2014 – 149 tys.,
a w 2015 roku basen odwiedziło 162 tys. Jak
widać, cały czas jest tendencja wzrostowa 
w korzystaniu z limanowskiej pływalni.
      Na koniec omawianego tematu włączył się
Tomasz Krupiński, Przewodniczący Rady Po-
wiatu Limanowskiego, który zakończył opty-
mistycznie spotkanie. – Zebrało się dzisiaj 21
osób – to oczko – jednym słowem to dobry
znak, że to „małżeństwo” musi dalej trwać.
      Ostatecznie ustalono, że po przedstawieniu
wszystkich opracowań podsumowujących kwa-
rtały, powołany zostanie zespół przedstawicieli
ze strony Miasta Limanowa oraz ze strony Po-
wiatu Limanowskiego, który na bieżąco będzie
pracował dla poprawy rentowności obiektu.

Powstaje porozumienie między Miastem Limanowa 
a Powiatem Limanowskim w sprawie pływalni

Do końca marca br., władze Miasta Limanowa i Powiatu Limanowskiego ostatecznie mają
podpisać aneks do umowy. 7 marca br., do późnych godzin popołudniowych trwały roz-
mowy pomiędzy władzami Miasta Limanowa i Powiatu Limanowskiego.
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19 lutego br., w sali konferencyjnej Staro-
stwa Powiatowego w Limanowej, odbyło się
spotkanie konsultacyjne, dotyczące tworze-
nia mapy bezpieczeństwa i porządku pub-
licznego. Zaproszenie przyjęły wszystkie
służby Powiatu Limanowskiego, burmi-
strzowie, wójtowie oraz dyrektorzy placó-
wek oświatowych. Spotkanie otworzyli Jan
Puchała, Starosta Limanowski i Agata Zię-
ba, Członek Zarządu Powiatu Limanowskie-
go. Spotkanie poprowadził insp. Dariusz
Urbanik, Komendant Powiatowy Policji w Li-
manowej.

      - Bezpieczeństwo w naszym powiecie jest
niezwykle ważną formą współpracy nie tylko
pomiędzy mieszkańcami, ale także pomiędzy
służbami ratowniczymi i wszelkimi możliwymi
rozwiązaniami dotyczącymi ratowania życia
ludzkiego i wszelkich zagrożeń – mówił staros-
ta.
      Rozmowy dotyczyły zagrożeń na terenie
Powiatu Limanowskiego. - Poruszono tematy
narkotyków w szkole, rozbojów i kradzieży –
mówi Zygmunt Biedroński, dyrektor wydziału
Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzyso-
wego. Mapa ma zwierać informacje o przestęp-

stwach pospolitych, kryminalnych i drogowych.
Ponadto uwzględnione zostaną kategorie prze-
stępstw gospodarczych i narkotyków.
      - Mapa będzie powstawała na podstawie
danych policji oraz informacji zebranych w ra-
mach współpracy z lokalnymi społecznościami.
Opierać się będzie m.in. o debaty i konsultacje
społeczne, zaangażowanie organizacji poza-
rządowych, samorządów oraz innych zaintere-
sowanych osób, które posiadają wiedzę nt. za-
grożeń na danym terenie – mówi insp. Dariusz
Urbanik, Komendant Powiatowy Policji w Li-
manowej.
      Powyższe zestawienie pozwoli na określe-
nie rodzajów zagrożeń w terenie oraz poczucia
bezpieczeństwa Polaków, zarówno tych zamie-
szkujących duże miasta jak i mniejsze miejsco-
wości. Na jej podstawie łatwiej będzie zidenty-
fikować niebezpieczeństwa, a następnie zapla
nować racjonalne działania w miejscach, gdzie
jest to uzasadnione. Chodzi tu m.in. o rozloko-
wanie środków, liczbę funkcjonariuszy i ich od-
powiednie przeszkolenie, a nawet podjęcie de-
cyzji o odtworzeniu lub utworzeniu nowych ko-
misariatów czy posterunków.

Skorzystaj z darmowej pomocy prawnejOd 4 stycznia 2016 r. na terenie całej Polski,
w tym również na terenie Powiatu Limanow-
skiego, funkcjonuje system darmowej po-
mocy prawnej. Jest to skutek wejścia w ży-
cie ustawy przygotowanej w Ministerstwie
Sprawiedliwości.
      W Powiecie Limanowskim uruchomiono 
5 punktów, w których porad udzielają radcowie
prawni oraz adwokaci. Do każdego z nich może
przyjść osoba uprawniona, niezależnie od miej-
sca zamieszkania.
      Czy każdy zainteresowany Mieszkaniec na-
szego Powiatu będzie mógł skorzystać z dar-
mowej pomocy prawnej? Nie, bowiem Ustawa
zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie
przedsądowym) otrzymają uprawnione osoby,
tj.: młodzież do 26 roku życia, osoby posiadają-
ce ważną Kartę Dużej Rodziny, seniorzy po
ukończeniu 65 lat, osoby fizyczne, którym 
w okresie roku poprzedzającego zostało przyz-
nane świadczenie z pomocy, społecznej na
podstawie ustawy o pomocy społecznej, kom-
batanci, weterani, zagrożeni lub poszkodowani
katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awa-
rią techniczną.
      Pomoc prawna udzielana w punktach po-
lega na: poinformowaniu osoby uprawnionej 
o obowiązującym stanie prawnym, przysługują-
cych jej uprawnieniach lub spoczywających na
niej obowiązkach; wskazaniu osobie uprawnio-
nej sposobu rozwiązania dotyczącego jej prob-
lemu prawnego; pomocy w sporządzeniu wy-

magającego wiedzy prawniczej projektu pisma
w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy,
z wyłączeniem pism procesowych w postępo-
waniach przygotowawczym lub sądowym 
i pism w postępowaniu sądowo-administracyj-
nym; sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie

od kosztów sądowych lub o ustanowienie peł-
nomocnika z urzędu. Pomoc nie obejmuje
spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego,
handlowego i działalności gospodarczej, z wy-
jątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

Mapa bezpieczeństwa i porządku publicznego
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W ostatnim czasie Rada Powiatu Limanow-
skiego obradowała podczas dwóch sesji,
podczas których podjęto ważne uchwały
związane z Budżetem Powiatu oraz realizo-
wanymi zadaniami.
      Podczas grudniowej sesji radni pracowali
nad projektem Uchwały Budżetowej Powiatu Li-
manowskiego na 2016 rok, który został przed-
stawiony przez Elżbietę Nastałek, Skarbnika
Powiatu Limanowskiego. 
      Projekt zakładał łączną kwotę planowanych
dochodów budżetu Powiatu na rok 2016 w wy-
sokości 125 mln zł. W tym dochody bieżące 
w kwocie 108,7 mln zł i dochody majątkowe 
w kwocie 16 mln zł. Planowane wydatki budże-
tu Powiatu na rok 2016 to kwota 130 mln zł. 
Z tego wydatki bieżące w kwocie 99 mln zł
i wydatki majątkowe w kwocie 31,1 mln zł.
Różnice między planowanymi dochodami, 
a planowanymi wydatkami budżetu powiatu 
w 2016 roku, stanowi planowany deficyt w kwo-
cie 4,6 mln zł. Jako źródło pokrycia deficytu
planuje się nowo zaciągnięty kredyt na ogólną
kwotę ~10 mln zł. Po obradach i określeniu
trybu prac nad projektem, budżet na rok budże-
towy 2016 został zatwierdzony większoscią
głosów przez Radę Powiatu Limanowskiego. 
      Radni podjęli także uchwałę w sprawie us-
talenia rozkładu godzin pracy oraz harmono-
gramu pracy w porze nocenj i w dni świateczne
aptek ogólnodostepnych na terenie Powiatu Li-
manowskiego. Projekt uchwały przedstawiała
Magdalena Ślazyk - Dyrektor Wydziału Organi-
zacji i Zdrowia. 
      Następnie Wioletta Szubryt - Dyrektor Ko-
munikacji i Transportu zaprezentowała uchwałę
w sprawie ustalenia wysokosci opłat za usunię-
cie i parkowanie pojazdu na parkingu strzeżo-
nym. Anna Fabia - Dyrektor Ochrony  Środowi-
ska przedstawiła raport z realizacji Programu
Ochrony Środowiska Powiatu Limanowskiego
za lata 2013- 2014.

      Podczas XI Sesji Rady Powiatu Jan Pucha-
ła, Starosta Limanowski wraz z płk mgr Andrze-
jem Szymańskim, szefem nowosądeckiego
WKU wręczyli złote i srebrne medale „Za za-
sługi obronności kraju” dla rodziców, których
trzech lub więcej synów nienagannie pełniło
zasadniczą służbę wojskową. Odznaczenia te,
przyznawane są przez Ministra Obrony Naro-
dowej.
      Złotym medalem uhonorowani zostali: Alek-
sander i Stanisława Trojanowscy ze Słopnic.
Srebrnym medalem odznaczono: Stanisława 
i Władysławę Podgórnych z Kamienicy, Jana
Foszczyńskiego z Janowic, Jana i Weronikę
Szewczyków z Pisarzowej, Bolesława i Emilię
Repelewiczów z Janowic, Mieczysława i Marię
Ziemiańskich z Pogorzan oraz Kazimierza 
i Bronisławę Kutaj z Krasnych Lasocic.
      Radni zapoznali się ze sprawozdaniem 
z pracy Komisji Rady Powiatu za rok 2015 r.
Podjęto także uchwałę w sprawie uchwalenia
planu pracy Rady Powiatu Limanowskiego oraz
planów pracy stałych komisji Rady Powiatu Li-
manowskiego na rok 2016, jak również zatwier-
dzono plan kontroli Komisji Rewizyjnej Rady
Powiatu Limanowskiego na rok 2016.

      Jednym z punktów obrad było przedsta-
wienie przez Starostę Limanowskiego propono-
wanego składu Rady Społecznej Szpitala Po-
wiatowego w Limanowej. – Chcemy, aby ta Ra-
da Społeczna była bliska temu regionowi i była
związana z osobami, którzy na początku jej po-
wołania, ją tworzyli – mówił Jan Puchała. Skład
nowej rady został zaakceptowany i przegłoso-
wany.
      Radni zatwierdzili również uchwałę, omó-
wioną przez Mieczysława Urygę, Wicestarostę
Limanowskiego, dotyczącą udzielenia dotacji
celowych na prace konserwatorskie, restaura-
torskie lub roboty budowlane przy zabytkach
wpisanych do rejestru zabytków położonych na
obszarze Powiatu Limanowskiego, na podsta-
wie wniosków złożonych w roku 2015. Dotacje
udzielono pięciu parafiom z terenu Powiatu Li-
manowskiego na łączną kwotę 100 000 zł. 

Sesje Rady Powiatu
Podsumowali 2015 i zatwierdzili

budżet Powiatu na 2016 rok
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Podpisano umowy na
renowacje zabytków

7 marca br. przedstawiciele Zarząd Powiatu Limanowskiego, Starosta Limanowski Jan
Puchała i wicestarosta Mieczysław Uryga, w ślad za podjętą 17 lutego br. Uchwałą nr
XI/113/16 Rady Powiatu Limanowskiego, podpisali umowy na realizację zadań związanych
z renowacją zabytków znajdujących się na terenie Powiatu Limanowskiego. Łączna kwota
dotacji to 100 tys. zł. 

      - Rada Powiatu Limanowskiego, zdecydo-
wała o przyznaniu środków z budżetu powiatu
na renowację zabytków w wysokości 100 tys.
zł - mówił Jan Puchała, Starosta Limanowski,
który w trakcie spotkania podkreślał znaczenie
zabytków, jako lokalnych skarbów, o które nale-
ży odpowiednio zadbać. - Bardzo się cieszę, że
corocznie możemy wspierać zarządców obiek-
tów i przekazywać wsparcie finansowe na prze-
prowadzenie niezbędnych prac.
      - Dotacje przyznawane są przez Radę Po-
wiatu Limanowskiego na podstawie ustawy 
z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków
i opiece nad zabytkami oraz ustawy o samorzą-
dzie powiatowym w zakresie ochrony zabytków
i opieki nad zabytkami. Zgodnie z Regulami-
nem, Biuro Promocji Kultury i Turystyki po

wstępnej analizie wniosków, przedstawiło je
komisji oceniającej - mówiła w trakcie spotkania
Justyna Tokarczyk, pełniąca merytoryczny nad-
zór nad działaniami, związanymi z przyznawa-
niem dotacji celowych na przeprowadzenie
prac konserwatorskich, restauratorskich przy
zabytkach wpisanych do rejestru zabytków po-
łożonych na obszarze Powiatu Limanowskiego
- O dofinansowanie prac mogli ubiegać się
właściciele obiektów zabytkowych, mających is-
totne znaczenie historyczne, artystyczne lub
kulturalne. Zabytki, na które została udzielona
dotacja celowa, musiały być wpisane do rejes-
tru zabytków znajdujących się na terenie po-
wiatu limanowskiego, posiadać wymagane do
przeprowadzenia prac odpowiednie decyzje,
czy zezwolenia - dodała.

Święto drzewa wśród pól
23 lutego br., odbyła się konferencja pt.
Święto drzewa wśród pól, zorganizowana
przez Klub GAJA oraz Starostwo Powiatowe
w Limanowej. Projekt adresowany do miesz
-kańców terenów wiejskich, realizowany bę-
dzie w latach 2016 - 2017 w 4 wojewódz-
twach: małopolskim, podkarpackim, śląs-
kim i opolskim. Ambasadorem konkursu
jest aktor Bartłomiej Topa, który od wielu lat
sadzi drzewa z uczestnikami Święta Drzewa.
      „Święto Drzewa - wśród pól” to projekt Klu-
bu Gaja, poświęcony zadrzewieniom i zakrze-
wieniom śródpolnym na terenach rolniczych,
ich znaczeniu w ochronie różnorodności biolog-
icznej i przeciwdziałaniu zmianom klimatu, 
a także korzyściom jakie przynoszą one dla
zdrowia obywateli i rozwoju zrównoważonego.
      - Za 2013 rok Powiat Limanowski, otrzymał
w Warszawie najwyższe wyróżnienie za projekt
Święto drzewa. W latach 2005-2015 posadzi-
liśmy ponad 5,5 tysiąca drzew przy pomocy 15
tys. wolontariuszy. Rada Powiatu tej kadencji
bardzo aktywnie bierze udział we wszelkiego
typu pracach związanych z ekologią środowis-
ka i rolnictwem. W ten sposób chcemy zachę-
cić mieszkańców terenów wiejskich do podej-
mowania lokalnych działań na rzecz ich sadze-
nia i ochrony. Występujące na obszarach rol-
niczych różnego typu zadrzewienia stanowią 
o niepowtarzalnym pięknie krajobrazu i podno-
szą walory wypoczynkowe miejscowości. Są
także ostoją dzikiej przyrody i wielkim sojusz-
nikiem rolników – mówi Jan Puchała, Starosta
Limanowski.
      Celem konferencji jest upowszechnianie
wiedzy wśród mieszkańców gmin wiejskich na
temat ochrony różnorodności biologicznej na
terenach rolniczych, w szczególności w kontek-
ście zmian klimatu. 
      - Podczas realizacji projektu Klub Gaja pro-
wadzić będzie różnorodne działania eduka-
cyjne i informacyjne m.in. wykłady i warsztaty
w placówkach oświatowych, debaty dla spo-
łeczności lokalnych, wystawy oraz kampanię
medialną. Współpracować będzie także ze
szkołami rolniczymi z regionu. Dzięki uczniom
zostanie uzupełniona aplikacja „Drzewa z kli-
matem”, powstaną Questy – szlaki turystyczne
z zagadkami i powstaną modelowe zarośla
śródpolne, które posłużą edukacji - mówi Jacek
Bożek, prezes Klubu GAJA.
      Projekt jest kontynuacją realizowanego
przez Klub Gaja od 13 lat programu aktywnej
edukacji ekologicznej Święto Drzewa, angażu-
jącego różne grupy wiekowe, społeczne, za-
wodowe do działań na rzecz sadzenia i ochro-
ny drzew. Dzięki programowi ponad 600 tysięcy
osób posadziło już blisko 770 tysięcy drzew.
Projekt „Święto Drzewa – wśród pól” został do-
finansowany ze środków Narodowego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej.

•  Parafia Rzymsko-Katolicka 
pw. Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej  

•  Parafia Rzymsko-Katolicka 
pw. Św. Michała Archanioła w Ujanowicach  

•  Parafia Rzymsko-Katolicka 
pw. Św. Andrzeja Apostoła w Łukowicy 

•  Parafia Rzymsko-Katolicka 
pw. Św. Antonie-go Opata w Męcinie  

•  Parafia Rzymsko-Katolicka 
pw. Św. Mikołaja Biskupa w Skrzydlnej  

Poniżej wykaz podmiotów, którym udzielona została dotacja celowa na prace
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach

wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Powiatu Limanowskie-
go, na podstawie wniosków złożonych  do dnia 31 października 2015 r. 

5 tys. zł 
25 tys. zł 

25 tys. zł 
25 tys. zł 

20 tys. zł 



Jest Pan obecnie Posłem ugrupowania, któ-
re ma samodzielną większość w Parlamen-
cie, czy to duża zmiana po byciu w opozycji
przez dwie kadencje?
Mam jeszcze więcej zajęć. Dużo odpowiedzial-
ności przy pracy nad ustawami, bo to już nie
tylko pisanie poprawek, ale zmian i ustaw, które
realnie wchodzą w życie. Otrzymuję wiele mo-
nitów o pieniądze budżetowe na lokalne inwes-
tycje od Wójtów i Burmistrzów. Więcej bezpo-
średnich oczekiwań ludzi w wielu indywidual-
nych sprawach trafia do mnie osobiście w cza-
sie dyżurów. Staram się uważnie słuchać głosu
Polaków.
Rok 2015 był rokiem przełomu. Na najwyższy
urząd został wybrany nowy Prezydent Andrzej
Duda. W ślad za decyzjami podjętymi w wybo-
rach parlamentarnych powołano Nowy Rząd 
z Panią Premier Beatą Szydło. Nie małym za-
skoczeniem dla sporej grupy osób jest fakt, że
jedno ugrupowanie może rządzić samodzielnie.
Wielu polityków liczyło na inny scenariusz stąd
dzisiaj tyle u nich frustracji, którą próbują wylać
również na ulicę. Wciągają bezkrytycznie obce
państwa w nasze sprawy.
Zaskoczeni są, że mamy odwagę prowadzić
politykę zmian kadrowych w agencjach rządo-

wych, administracji, telewizji publicznej czy 
w spółkach należących do skarbu Państwa. Bę-
dziemy to robić nadal. Państwo wymaga napra-
wy, a zmiany personalne są również oczekiwa-
ne społecznie.
Podjąłem decyzję, że w tej kadencji Sejmu do-
datkowo specjalnie będę się koncentrował 
w pracy na sprawach podatkowych. Takie za-
danie otrzymałem od Klubu Parlamentarnego
PiS. To najpoważniejsza domena i obszar dzia-
łania Komisji Finansów, której jestem wiceprze-
wodniczącym. Mój plan to znaleźć dodatkowe
istotne dochody do budżetu Państwa bez pod-
noszenia podatków - trudne, ale możliwe! (trze-
ba uszczelnić system podatkowy). Mam już
gotowe projekty ustaw. Chciałbym, abyśmy mo-
gli naprawiać Państwo dłużej niż jedną kaden-
cję Sejmu w moim odczuciu będzie to możliwe
tylko wówczas jeśli poprawimy sytuację docho-
dową budżetu.
Minęło 100 dni pracy rządu, czy możemy ten
okres podsumować w kilku zdaniach?
Natychmiast po uformowaniu rządu i przedsta-
wieniu szefów poszczególnych ministerstw
przystąpiono do pracy. W Sejmie dzisiaj są już
najważniejsze projekty ustaw określające re-
guły zmian zapowiedziane w programie PiS,
dla pozostałych obietnic określono kalendarz
ich realizacji.
Sejm szybko i sprawnie przyjął budżet na
2016r. Uchwalił zapowiadany podatek banko-
wy, z wyłączeniem mniejszych instytucji finan-

sowych, ubezpieczeniowych i pożyczkowych 
w tym również banków spółdzielczych. Znieś-
liśmy obowiązek szkolny sześciolatków, wpro-
wadziliśmy zakaz odbierania dzieci rodzinom 
z powodu biedy. W Sejmie jest projekt ustawy
zakazującej sprzedaży ziemi obcokrajowcom.
Rząd przyjął Plan na rzecz Odpowiedzialnego
Rozwoju, który ma zapewnić skoordynowany 
i równomierny rozwój, żeby każdy niezależnie
od tego gdzie mieszka miał równe szanse.
Przed nami są jeszcze kolejne trudne wyzwa-
nia, jest na przykład projekt ustawy o podniesie-
niu kwoty wolnej od podatku ciągle jeszcze
opracowywany tak, aby jego podwyżka nie dot-
knęła skutkami samorządów miejskich, gmin-
nych, powiatowych i wojewódzkich, które mają
udział w podatku dochodowym. Nadmienię, że
za 8 lat ostatnich rządów kwotę wolną od po-
datku podniesiono tylko jeden raz o 2.00 zł do
3091,00 zł!
Wasz sztandarowy program to 500 Plus.
Cieszę się z tego programu. Ile razy jestem 
w naszych szkołach na różnych uroczystoś-
ciach wśród dzieci i młodzieży to uśmiecham
się z radości, że rodzice wreszcie będą mogli
znaleźć więcej czasu na wychowanie i rozmo-
wę z dziećmi w domu, a dzieci będą żyły dosta-
tniej. Zabiegałem o ten program i przekonywa-
łem do niego od początku poprzedniej kadencji
Sejmu. To jest bardzo ambitny cel.
Przyjęliśmy zasadę, że bez podnoszenia sta-
wek podatku od osób fizycznych, VAT, CIT i ceł,
zrealizujemy program 500+. Ustawa podjęta 
w tym zakresie jest największą od lat systemo-
wą zmianą reguł wsparcia wychowania dzieci
w Polskiej rodzinie, wierzymy, że wielu młodych
ludzi dzięki temu świadczeniu, dostępnemu od
lat w innych krajach, nie podejmie już pochop-
nie decyzji o emigracji. Wypłata świadczeń
500,00 zł na drugie i każde kolejne dziecko roz-
pocznie się zgodnie z obietnicą zawartą w ex-
pose Pani Premier od drugiego kwartału tego
roku, a program będzie kosztował docelowo 23
mld zł rocznie. Świadczenie obejmie też pier-
wsze dzieci w rodzinach w których miesięczny
dochód na osobę nie przekracza 800,00 zł, 
a także 1200,00 zł w rodzinach wychowujących
dziecko niepełnosprawne. Wnioski w tej spra-
wie należy składać w urzędach miejskich 
i gminnych. Rząd gwarantuje pieniądze na te
wypłaty i dodatkowo płaci sa-morządom za ob-
sługę programu wypłat.

Rozmawiała Marzena Gąsior
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Rozmowa z posłem na Sejm RP
- Wiesławem Janczykiem
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Rynek pracyRynek pracy
Aktualna sytuacja  Aktualna sytuacja  

      W lutym 2016 r. odnotowano wzrost licz-
by zarejestrowanych osób bezrobotnych 
w stosunku do stycznia br. o 33 osoby. W po-
równaniu do lutego ubiegłego roku, liczba
osób bezrobotnych jest mniejsza o 1168
osób. Wg stanu na koniec lutego 2016 r.
w ewidencji osób bezrobotnych figurowało
8061 osób bezrobotnych oraz 100 poszuku-
jących pracy. 
      Większość osób bezrobotnych (ponad
84,5%) stanowią osoby poprzednio pracują-
ce, zwolnieni z przyczyn zakładu pracy to nie-
znaczny (7,5%) odsetek zarejestrowanych,
269 osób bezrobotnych posiadają orzeczenie
o stopniu niepełnosprawności, 1531 to osoby
bezrobotne zarejestrowane po raz pierwszy.
      Zdecydowaną większość wśród zareje-
strowanych osób bezrobotnych (89%) stano-
wią osoby w szczególnej sytuacji na rynku
pracy. Do tej kategorii zaliczamy osoby:
- do 30 r. życia –  3174 osoby,
- powyżej 50 r. życia – 1455 osób,
- posiadające co najmniej jedno dziecko do

6 r. życia - 1268 osób,
- niepełnosprawne - 269 osób,
- posiadające co najmniej jedno dziecko nie-

pełnosprawne do 18 r. życia - 7 osób,
- korzystające ze świadczeń z opieki społecz-

nej - 13 osób,
- długotrwale bezrobotne - 4647 osoby.
      Tych ostatnich (pozostających w ewiden-
cji osób bezrobotnych powyżej 12 miesięcy
w okresie ostatnich dwóch lat) jest najwięcej,
stanowią 57,6% ogółu zarejestrowanych. 
W pierwszej kolejności Urząd kieruje wspar-
cie właśnie do w/w grup osób  bezrobotnych.
Z ogólnej liczby bezrobotnych prawo do zasił-
ku posiada jedynie 12,6% osób. 
      Stopa bezrobocia na dzień 31 stycznia
2016 r. - według ostatnich danych GUS wy-
niosła: 
- w kraju 10,3% (wzrosła o 0,5% w stosunku

do grudnia 2015 r.) 
- w województwie małopolskim  8,8%  (wzro-

sła o 0,4% w stosunku do poprzedniego
miesiąca)

- w powiecie limanowskim 14,5% (wzrost 
o 0,7% w stosunku do grudnia 2015 r.).

Więcej na: limanowa.praca.gov.plWięcej na: limanowa.praca.gov.pl

Spotkanie 
z mikroprzedsiębiorcami

8 lutego br., o godz. 10:00 w sali konferen-
cyjnej Starostwa Powiatowego w Limano-
wej, odbyło się spotkanie zorganizowane
przez Starostę Limanowskiego i Powiatowy
Urząd Pracy w Limanowej z przedsiębior-
cami z terenu powiatu limanowskiego, któ-
rzy w 2015 roku otrzymali środki na rozpo-
częcie własnej działalności gospodarczej.
W spotkaniu udział wzięło ok. 70 przedsię-
biorców.
      - Gratuluję wszystkim odwagi w podjęciu
decyzji o  rozpoczęciu własnej działalności gos-
podarczej oraz zachęcam do współpracy z Po-
wiatowym Urzędem Pracy w zakresie tworze-
nia nowych miejsc pracy i zatrudnianiu osób
bezrobotnych. Wyrażam również przekonanie,
że współpraca Urzędu Pracy z przedsiębior-
cami oraz podejmowanie wspólnych działań na
rzecz aktywizacji osób bezrobotnych przyczyni
się do ożywienia lokalnego rynku pracy, 
a w przyszłości zaowocuje powstaniem nowych
miejsc pracy - mówi Jan Puchała, Starosta Li-
manowski.
      Mając na celu wyróżnienie osób, które roz-
poczęły własną działalność gospodarczą, Sta-
rosta Limanowski wraz z Wicestarostą oraz
dyrektorstwem PUP, wręczyli uczestnikom spo-
tkania pamiątkowe Dyplomy Przedsiębiorcy. -
Gratulujemy i życzymy Wam wielu sukcesów 
w prowadzeniu własnego biznesu – mówił
Marek Młynarczyk, dyrektor PUP. Następnie
każdy z przedsiębiorców krótko przedstawił
profil działalności swojej firmy.
      Kolejnym punktem programu, było przed-
stawienie aktualnej sytuacji na rynku pracy 

w powiecie limanowskim. – Początek roku po-
kazał nam, że będzie to dobry rok. Wprowa-
dzamy nowe instrumenty, które pozwolą wes-
przeć Was - pracodawców w zatrudnianiu pra-
cowników. Ofertę kierujemy też do bezrobot-
nych do 30 r.ż., powyżej 50 r.ż. i 60 r.ż. – mówił
Marek Młynarczyk, dyrektor PUP. - Zauważa-
my, że najczęstszą formą pomocy w rozwoju
przedsiębiorstwa jest doposażenie stanowiska
pracy, gdzie pracodawca dostaje na ten cel
bezzwrotne 20 tysięcy złotych, z których się 
rozlicza z nami oraz prace interwencyjne.
      Dyrektor PUP przekazał wszelkie możliwe
informacje dotyczące usług i  instrumentów ryn-
ku pracy świadczonych przez Urząd dla praco-
dawców i bezrobotnych.
      Na zakończenie, Mieczysław Uryga - Wice-
starosta Limanowski, zabrał głos i pogratulował
przedsiębiorcom pomysłu i odwagi. – W ubieg-
łym roku - w naszym powiecie - około 400 ta-
kich działalności zostało zarejestrowanych.
Życzę nowo powstałym firmom i nowym przed-
siębiorcom, aby funkcjonowały na limanowskim
rynku jak najdłużej. Wiem ile determinacji trze-
ba włożyć w prowadzenie własnej działalności.
      W spotkaniu uczestniczył Jan Puchała -
Starosta Limanowski, Mieczysław Uryga - Wi-
cestarosta Limanowski, Marek Młynarczyk -
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Lima-
nowej, Anna Cuper - Zastępca Dyrektora, a tak-
że pracownicy Działu Usług Rynku Pracy:
Joanna Kroczek - Kierownik Zespołu Pośred-
nictwa Pracy i Poradnictwa Zawodowego i Ewa
Matras - Doradca Zawodowy.
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