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Szanowni Państwo.
Kolejny etap wielu prac jakie realizuje Po-
wiat Limanowski został zakończony i pozy-
tywnie podsumowany. Podczas czerwcowej
sesji Rady Powiatu Limanowskiego, po za-
poznaniu się ze sprawozdaniami finanso-
wymi i opiniami Komisji Powiatowej oraz
Regionalnej Izby Obrachunkowej (RIO) 
w Krakowie, Radni głosowali nad udziele-
niem absolutorium dla Zarządu Powiatu 
z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok. 
Dochody ubiegłorocznego budżetu Powiatu 
w stosunku do planu wykonano na poziomie
99%, czyli w kwocie 120 mln 646 tys. zł, zaś
plan wydatków zrealizowano w 98,5%, to jest
w wysokości 131 mln 870 tys. zł.
Głosowanie, które odbyło się podczas XIII sesji
Rady Powiatu Limanowskiego udowodniło, że
Powiat Limanowski pozytywnie rozwija się i jest
skutecznie zarządzany. Przy obecnych 24 rad-
nych w sali konferencyjnej starostwa, 20 zagło-
sowało za udzieleniem absolutorium, przeciw
były dwie osoby, a kolejne dwie wstrzymały się
od głosu. Z perspektywy odpowiedzialności za
zarządzanie w Powiecie Limanowskim, uwa-
żam, że istotne jest, iż koalicja mówi jednym
głosem. Wspieramy się, a wszystkie założenia
są dyskutowane w szerokim gronie podczas
komisji. Składam serdeczne podziękowania na
ręce Członków Zarządu Powiatu Limanowskie-
go, za skuteczne działania i wspólną realizację
planów inwestycyjnych, Radzie Powiatu za
akceptację tych przedsięwzięć. Dziękuję dyrek-
torom i pracownikom  jednostek wydziałów 
i jednostek  Starostwa Powiatowego w Limano-
wej za realizację i merytoryczne wsparcie tych
pomysłów.  
Kolejnym sukcesem są inwestycje jakie Powiat
Limanowski nieustannie realizuje. Obecnie
trwają prace nad budową Centrum Rekreacji 

i Balneologii na bazie wód geotermalnych 
w Porębie Wielkiej, a także realizowany jest 
II etap budowy nowej części budynku Specjal-
nego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego 
w Dobrej. Równocześnie 30 maja 2016r. Za-
rząd Powiatu Limanowskiego podpisał umowę
z wykonawcą na realizację II etapu prac, przy
budowie hali sportowej w Limanowej przy Zes-
pole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących.
Zakres robót II etapu podzielony został na dwa
zadania. Pierwsze objęło budowę hali sporto-
wej z wyłączeniem pomieszczeń biurowych -
dla tego zadania złożono wniosek o dofinan-
sowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kul-
tury Fizycznej. Zadanie drugie, dotyczy budo-
wy, a zarazem wykończenia pomieszczeń biu-
rowych wraz z zagospodarowaniem terenu.
Przypomnę, że I etap obejmował wykonanie
stanu zerowego, czyli fundamentów, płyt posa-
dzkowych - w tym kanalizacji sanitarnej pod-
posadzkowej, przebudowę linii kablowo - napo-
wietrznej NN, budowę kanalizacji deszczowej 
i przyłącza kanalizacji sanitarnej. 
9 maja br. odbyło się V Posiedzenie Forum 
Subregionu Sądeckiego, którego celem była
kwalifikacja merytoryczna projektów subregio-
nalnych, ubiegających się o pozyskanie dofi-
nansowania ze środków Unii Europejskiej, zło-
żonych przez samorządy oraz przedsiębiorców.
Wstępnej weryfikacji poddane zostały projekty
w ramach poddziałań 7.1.3 Drogi subregion-
alne, 6.3.1 Rozwój lokalnych zasobów subre-
gionów oraz 3.1.2 Strefy aktywności gospodar-
czej. Forum Subregionu Sądeckiego zgroma-
dziło przedstawicieli powiatowych i miejskich
samorządów terytorialnych, a także właścicieli
przedsiębiorstw - wnioskodawców projektów
ww. poddziałań. W wykazie projektów subre-
gionalnych poddziałania 7.1.3 Drogi Subregio-
nalne znalazł się projekt Powiatu Limanowskie-
go - "Przebudowa i rozbudowa drogi powiato-
wej nr 1629K oraz budowa drogi Olszówka -
Poręba Górna zapewniających dostępność ko-
munikacyjną do terenów inwestycyjnych na
terenie Gminy Niedźwiedź".
Obecnie trwają prace mające na celu uregu-
lowanie spraw związanych z transportem pu-
blicznym. 7 kwietnia br. odbyło się spotkanie 
z władzami Miasta Limanowa oraz limanow-
skimi przewoźnikami, zorganizowane w sali
konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Li-

manowej. Tematem głównym była budowa no-
wego zintegrowanego węzła przesiadkowego
w Limanowej, który umożliwi mieszkańcom 
i podróżnym dostępność do wszystkich linii ko-
munikacyjnych poprzez tzw. punkt centralny.
Po tym spotkaniu Zarząd Powiatu wystosował
pismo do Burmistrza Miasta, w którym podzielił
pogląd, że realizacja tej inicjatywny przyczyni
się do uporządkowania komunikacji na terenie
miasta Limanowa, jak również wpłynie pozy-
tywnie na ogólny wizerunek transportu publicz-
nego w Powiecie Limanowskim. Zarząd Powia-
tu zdecydował się współfinansować koszty
opracowania dokumentacji projektowej i przy-
stąpił do opracowania „Planu zrównoważonego
rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla
Powiatu Limanowskiego”, którego projekt 
uchwały Radni jednogłośnie przyjęli i zatwier-
dzili podczas ostatniej sesji Rady Powiatu. 
Ostatnim tematem, który na koniec chciałbym
podsumować to sukcesy edukacyjne i sportowe
dzieci i młodzieży z naszego Powiatu. W tym
roku wielu z nich uhonorowaliśmy licznymi dy-
plomami i nagrodami za wysokie osiągnięcia 
w nauce i sporcie. Jestem z Was dumny droga
młodzieży. Z całego serca gratuluję Wam wyso-
kich osiągnięć i zakończenia kolejnego etapu
w Waszym życiu. Jesteście mądrzejsi i bogatsi
o dorobek zgromadzony w czasie całego minio-
nego roku szkolnego. Jest się z czego cieszyć
– zasłużyliście na wspaniały odpoczynek waka-
cyjny! Wykorzystajcie dobrze letnie miesiące –
oglądajcie przyrodę, uprawiajcie sporty, zwie-
dzajcie nowe miejsca, znajdźcie też czas na
czytanie książek. Życzę Wam niezapomnia-
nych wakacji, spędzonych ciekawie, przyjemnie
i bezpiecznie. Na koniec szczególne gratulacje
składam tegorocznym maturzystom. Życzę
Wam odwagi w podejmowaniu mądrych decyzji
oraz konsekwencji w urzeczywistnianiu ambit-
nych planów życiowych. Chciałbym, abyście
dostali się na wymarzone studia, a następnie
podjęli pracę, która da Wam dużo satysfakcji.
Jestem pewien, że wiedza zdobyta podczas
wszystkich lat nauki, pozwoli Wam z sukcesem
wejść w dorosłe życie.

Z poważaniem,
Jan Puchała 

Starosta Limanowski
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Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Technicznych 
i Ogólnokształcących  w Limanowej
Etap II inwestycji pn. „Budowa hali sportowej połączonej ze szkołą wraz z infrastrukturą
techniczną przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Jana Pawła II 
przy ulicy Zygmunta Augusta 8 w Limanowej”, obejmuje roboty związane z budową hali
sportowej połączonej ze szkołą wraz z infrastrukturą techniczną w tym m.in. roboty ogól-
nobudowlane i wykończeniowe (całość bez stanu zerowego), instalacje wod.-kan. (kana-
lizacja sanitarna, instalacje wodne), instalacje c.o. oraz ciepła technologicznego dla
nagrzewnic wentylacyjnych, instalacja wentylacji, instalacja elektryczna, kompleksowe
wyposażenie obiektu, zagospodarowanie terenu.
Etap II podzielony został na 2 zadania:
Zadanie 1 – Budowa hali sportowej z wyłączeniem pomieszczeń biurowych - budowa, na które
wysątpiono z wnioskiem o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.
Zadanie 2 – Budowa / wykończenie pomieszczeń biurowych oraz część zagospodarowania 

terenu.
Koszt robót budowlanych II Etapu wyniesie: 3 367 844,05 zł 
Zakończenie inwestycji planuje się na koniec 2017 r.

Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno 
- Wychowawczego w Dobrej
Trwa II etap prac związanych z budową nowej części budynku Specjalnego Ośrodka
Szkolno - Wychowawczego w Dobrej.
      Na dzień dzisiejszy został wykonany cały stan surowy zamknięty. Zamontowano drzwi zew-
nętrzne i stolarkę okienną. Dach budynku jest już pokryty i wykończony. Wykończono również
elewacje budynku. Wykonano wylewki pod posadzki w budynku oraz instalację deszczową. 
W dalszym ciągu wykonywane są m.in.: roboty związane z przebudową wodociągu, budową
drogi i miejsc postojowych przez budynkiem, montażem urządzeń w kotłowni obiektu, oraz wy-
kańczaniem ścian i posadzek. Wykonane zostały także instalacje wewnętrzne tj. wod.-kan., co
i elektryczne. Wewnątrz budynku wykonano tynki oraz sufity podwieszane. Zadanie dofinanso-
wane jest ze środków PRFON, będących w dyspozycji Województwa Małopolskiego 
Wartość umowy o roboty budowlane 2 883 531,24 zł
W 2015 roku wykonano roboty na kwotę 1 065 640,71 zł - realizując stan surowy zamknięty.
Dofinansowanie w roku 2015 wyniosło 524 621,08 zł
W 2016 roku przyznano dofinansowanie w kwocie 462 630,22 zł.
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      Obrady XIII Sesji rozpoczął Tomasz Kru-
piński Przewodniczący Rady Powiatu, który
powitał radnych i zaproszonych gości. Następ-
nie po przyjęciu porządku obrad oraz odczyta-
niu protokołu z ostatniej sesji dokonał otwarcia
sesji. Jan Puchała Starosta Limanowski, przed
-stawił sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu
Limanowskiego za okres między sesjami. 
      Na początku sesji podjęta została uchwała
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawo-
zdania finansowego Powiatu Limanowskiego
wraz ze sprawozdaniem rocznym Zarządu Po-
wiatu Limanowskiego z realizacji budżetu Po-
wiatu Limanowskiego za 2015 rok. Przedsta-
wiona została również opinia Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Krakowie, w sprawie spra-
wozdania z wykonania budżetu za rok 2015
wraz z informacją o stanie mienia Powiatu Li-
manowskiego. Projekt uchwały przedstawiła
Elżbieta Nastałek, Skarbnik Powiatu Limanow-
skiego. 
      Radni, po zapoznaniu się z wnioskiem Ko-
misji Rewizyjnej Rady Powiatu Limanowskiego
oraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej
(RIO) - udzielili absolutorium dla Zarządu

Powiatu Limanowskiego z tytułu wykonania
budżetu za rok 2015. 
      Radni Powiatowi jednogłośnie przyjęli także
uchwalę w sprawie akceptacji projektu umowy
partnerskiej na realizację zadania pn. „Budowa
infrastruktury obszaru aktywności turystycznej
na bazie potencjału wód geotermalnych w Po-
rębie Wielkiej, w Powiecie Limanowskim” w ra-
mach Małopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2014 - 2020. Projekt 
przedstawiła Elwira Handzel-Stochel, Dyrek-
tor Wydziału Rozwoju, Inwestycji i Pozyskiwa-
nia Środków Zewnętrznych.
      Ostatni projekt uchwały dotyczył przystą-
pienia do opracowania „Planu zrównoważone-
go rozwoju publicznego transportu zbiorowego
dla Powiatu Limanowskiego” oraz przyjęcie
projektu porozumienia dotyczącego „Budowy
zintegrowanego węzła przesiadkowego w Li-
manowej”, który przestawiła Wioletta Szubryt,
Dyrektor Wydziału Komunikacji i Transportu.
Radni jednogłośnie przyjęli projekt uchwały. 
      Obrady XIII Sesji Rady Powiatu Limanow-
skiego zamknęły interpelacje i zapytania oraz
wnioski i oświadczenia Radnych.

Absolutorium dla Zarządu Powiatu 
Limanowskiego 

22 czerwca br. odbyła się XIII Sesja Rady Powiatu Limanowskiego, w której m.in. udzielono
absolutorium dla Zarządu Powiatu Limanowskiego. Gościem wydarzenia była Urszula No-
wogórska, Przewodnicząca Sejmiku Województwa Małopolskiego, która podziękowała za
dotychczasową współpracę i wsparcie Zarządu Powiatu na rzecz realizowanych inwestycji
na terenie Małopolski. 



6

      Jan Puchała, Starosta Limanowski; Mie-
czysław Uryga, Wicestarosta Limanowski;
Agata Zięba, Członek Zarządu; Jan Więcek,
Członek Zarządu; Wojciech Włodarczyk,
Członek Zarządu oraz Justyna Tokarczyk,
Kierownik Biura Promocji, Kultury i Turystyki
spotkali się  z osobami odpowiedzialnymi za or-
ganizacje Światowych Dni Młodzieży na terenie
Powiatu Limanowskiego, tj. ks. Marcinem Ba-
ranem, koordynatorem okręgowym ŚDM Lima-
nowa, Alicją Majda i Marcinem Natonek 
z Biura Okręgowego ŚDM Limanowa.
      - Zbliżające się tegoroczne Światowe Dni
Młodzieży będą nie wątpliwie dla nas wszyst-
kich ogromnym wydarzeniem. W parafiach goś-
cić będą pielgrzymi z całego świata, aby przez
Tydzień Misyjny modlić się, ale także poznawać
tradycję, kulturę i walory turystyczne naszego
terenu. Bardzo cieszymy się, że Powiat Lima-
nowski aktywnie uczestniczy w przygotowa-
niach do tego wydarzenia. Poprzez przekaza-
nie materiałów promocyjnych do pakietów piel-
grzyma, w tym folderów, map, koszulek, kami-
zelek staramy się wspomóc działania poszcze-
gólnych dekanatów na terenie Powiatu Lima-
nowskiego - mówił Jan Puchała, Starosta Li-
manowski.

Pakiety promocyjne Powiatu
Limanowskiego na ŚDM !

15 czerwca 2016r. w Starostwie Powiato-
wym Członkowie Zarządu Powiatu Lima-
nowskiego spotkali się z przedstawicielami
Okręgowego Biura Światowych Dni Mło-
dzieży, by przekazać kolejne pakiety mate-
riałów promocyjnych, które podczas trwa-
nia Tygodnia Misyjnego zostaną rozdane
pielgrzymom.

20 lipca - przyjazd pielgrzymów
Przyjęcie pielgrzymów w parafiach, w Koś-
ciele Parafialnym. Rozesłanie do rodzin (po
ok. 2 osoby do rodziny)

21 lipca - Dzień Turystyczny
8.00 – 10.00 Msza Święta w Kościele Parafi-
alnym, część formacyjna w salkach przykoś-
cielnych, szkołach lub remizach OSP na tere-
nie danej Parafii.
11.00 – 16.00 Część turystyczna - wyjścia
pielgrzymów wraz z przewodnikami, tłuma-
czami i wolontariuszami na trasy widokowe.
16.00 – 17.00 Posiłek w Zespole Szkół Samo-
rządowych nr 3 w Limanowej.
17.00 – 18.00 Przywitanie pielgrzymów przez
samorządy lokalne w Muszli Koncertowej 
w Parku Miejskim w Limanowej.
18.00 – 21.00 Koncert Ewangelizacyjny ze-
społu Play&Pray w Muszli Koncertowej.
21.00 Apel Jasnogórski.

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. 
14.30 – 15.30 Posiłek w Zespole Szkół Sa-
morządowych nr 3 w Limanowej.
16.00 – 18.00 Festiwal Młodych (Muszla Kon-
certowa w Parku Miejskim).
18.00 – 21.00 Eucharystia i Koncert Uwielbie-
nia w Sanktuarium MBB w Limanowej.

23 lipca - Dzień Wspólnoty
8.00 – 14.00 spotkania formacyjne i dzieło mi-
łosierdzia na rzecz wspólnoty parafialnej.
14.00 Przejazd do Starego Sącza.
17.00 – 20.00 Msza Święta przy Ołtarzu Pa-
pieskim, Festiwal Młodych, agapa.
21.00 Powrót pielgrzymów do parafii.
Tego dnia organizatorzy spodziewają się przy-
jazdu 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
Gorczańskie - Kamienica (24-25 lipca).

25 lipca - pożegnanie i wyjazd 
pielgrzymów do Krakowa.

Zakończenie Tygodnia Misyjnego w Diecezji
Tarnowskiej, pielgrzymi wyjeżdżają (przejazd
autokarowy) do przypisanego miejsca zakwa-
terowania w Tygodniu Głównym.

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

Call Center
17 maja br. Komitet Organizacyjny ŚDM urucho-
mił Call Center. Wolontariusze, w pięciu języ-
kach, odpowiedzą na wszelkie pytania dotyczą-
ce ŚDM. Siedziba Call Center znajduje się w jed-
nej z sal Urzędu Miasta Krakowa przy Rynku
Podgórskim.

      Infolinia jest obsługiwana w pięciu językach: polskim, angielskim, hiszpańskim, włoskim oraz
francuskim. Po wyborze numeru +48 124 467 333, następuje wybór języka. Z pomocy wolon-
tariuszy Call Center będzie można skorzystać od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 –
13.00 oraz 14.00 – 17.00 czasu polskiego. Call Center zakończy swoją pracę przypusz-czalnie
5 sierpnia. Konsultanci odpowiedzą na pytania także drogą mailową: 

info.pl@krakow2016.com (język polski)
info.en@krakow2016.com (język angielski)
info.es@krakow2016.com (język hiszpański)
info.it@krakow2016.com (język włoski)
info.fr@krakow2016.com (język francuski)

Powiat Limanowski przekazał organiza-
torom ŚDM, materiały promocyjne:

- torby promocyjne średnie i małe - 2000 szt.
- mapy turystyczne - 1000 szt.
- kamizelki odblaskowe dla służb porządko-

wych - 500 szt.
- koszulki dla Wolontariuszy, Animatorów 

i Pielgrzymów na ŚDM - 1000 szt.
- widokówki promocyjne z Powiatem Lima-

nowskim - 5000 szt.
- foldery MSiT - 2000 szt.
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      17 czerwca 2016 r. gospodarze Powiatu Li-
manowskiego: Jan Puchała - Starosta Lima-
nowski, Mieczysław Uryga - Wicestarosta Li-
manowski, Agata Zięba - Członek Zarządu Po-
wiatu Limanowskiego, a także Artur Krzak -
Dyrektor Edukacji i Sportu, Paweł Pięta - Dy-
rektor Zespołu Placówek Oświatowych zaprosili
do Starostwa Powiatowego najzdolniejszych
uczniów, którzy w roku szkolnym 2015/16 otrzy-
mali tytuł laureata biorąc udział w olimpiadach
tematycznych oraz najlepszych sportowców ze
szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół po-
nadgimnazjalnych z terenu Powiatu Limanow-
skiego. Do budynku Starostwa przybyli ucznio-
wie wraz z rodzicami oraz nauczycielami i dy-
rektorami szkół.
      - Dziękuję rodzicom, że wychowujecie swo-
je pociechy na ludzi żądnych wiedzy, ponieważ
jest to cecha, która będzie w przyszłości pro-
centowała i nigdy nie straci na wartości. Dzię-
kuję nauczycielom za to, że poświęcacie swój
czas, poszerzając horyzonty intelektualne mło-
dzieży, angażujecie się w przygotowanie ucz-
niów do licznych olimpiad, konkursów i turnie-
jów, czego dowodem jest dzisiejsza owocna
współpraca z Powiatem. Dziękuję i gratuluję
Wam uczniowie za to, że dzięki Waszemu mło-
dzieńczemu zapałowi wytrwale dążycie do po-
głębiania wiedzy i zainteresowań oraz rozwija-
nia umiejętności. Wysokie wyniki uczniów ze
szkół ponadgimnazjalnych są promocją i dumą
dla nas, Zarządu Powiatu Limanowskiego, po-
nieważ rozwój i udoskonalanie oświaty jest is-
totnym punktem w tworzeniu szkolnictwa Po-

wiatu Limanowskiego. W imieniu Zarządu Po-
wiatu, składam Wam serdeczne gratulacje oraz
życzę wielu sukcesów oraz powodzenia w re-
alizacji dalszej ścieżki edukacyjnej - mówił Jan
Puchała, Starosta Limanowski.

Na liście najzdolniejszych znaleźli się :
I Liceum Ogólnokształcące w Limanowej

(dyrektor Anna Mruk)
1. Piotr Kotara - laureat Ogólnopolskiej Olimpia-

dy o Diamentowy Indeks AGH
2. Izabela Ptaszek - laureat Ogólnopolskiej

Olimpiady o Diamentowy Indeks AGH
3. Anna Orzeł - finalistka XLVI Olimpiady Litera-

tury i Języka Polskiego
4. Magdalena Bielska - finalistka XXVIII Olim-

piady Filozoficznej
5. Krzysztof Piaskowy - finalista Ogólnopolskiej

Olimpiady o Diamentowy Indeks AGH
6. Krzysztof Jasica - laureat Olimpiady „Losy

Żołnierza i dzieje oręża polskiego.”
7. Artur Orzeł - finalista Ogólnopolskiej Olimpia-

dy „Myśli Jana Pawła II” 
Zespół Szkół Nr 1 w Limanowej 
(dyrektor Eugeniusz Bogacz)

1. Natalia Czamara – laureat XXIX Olimpiady
Wiedzy i Umiejętności Budowlanych

2. Jolanta Szczepaniak – laureat XXIX Olimpia-
dy Wiedzy i Umiejętności Budowlanych

3. Józef Kucharczyk – finalista XXIX Olimpiady
Wiedzy i Umiejętności Budowlanych

4. Zbigniew Salabura – finalista XXIX Olimpia-
dy Wiedzy i Umiejętności Budowlanych

Oni znają wartość zdobytej wiedzy
Wiedza nabytych tytułów laureata lub finalisty olimpiad i turniejów szczebla centralnego
jest kluczem otwierającym drzwi wielu dziedzin życia - o czym doskonale wiedzą uczniowie
szkół ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Limanowskiego, którzy 17 czerwca 2016r.
otrzymali od Zarządu Powiatu Limanowskiego nagrody i gratulacje, będące uhonorowaniem
ich wytężonej pracy w roku szkolnym 2015/2016. Nie pominięto również tych, którzy po-
stawili na sport, honorując ich pucharami oraz dyplomami.

5. Jakub Wątroba – finalista XXIX Olimpiady
Wiedzy i Umiejętności Budowlanych

Zespół Szkół Nr 1 w Mszanie Dolnej
(dyrektor Elżbieta Magierska)

1. Agnieszka Wójcik - laureat 57. Olimpiady
Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym;
laureat XVIII Ogólnopolskiej Olimpiady Wie-
dzy o Prawie; laureat III Ogólnopolskiej Olim-
piady Wiedzy o Unii Europejskiej; laureat III
Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Prawach
Człowieka w Świecie Współczesnym; laureat
I Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Społe-
czeństwie; finalista Ogólnopolskiej Olimpiady
Wiedzy o Państwie i Prawie; 

2. Mateusz Surówka - finalista III Ogólnopol-
skiej Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej

Zespół Szkół Technicznych 
i Ogólnokształcących w Limanowej  

(dyrektor Grażyna Szumilas)
1. Dominik Wojcieszczak - laureat Ogólnopol-

skiej Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elek-
tronicznej;  laureat Olimpiady Wiedzy Ele-
ktrycznej i Elektronicznej „EUROELEKTRA”

Zespół Szkół Ogólnokształcących 
i Zawodowych w Limanowej  

(dyrektor Maria Szkarłat)
1. Karolina Lachor - laureat Olimpiady Wiedzy 

i Umiejętności Handlowo-Menadżerskich
2. Jakub Golonka - finalista Olimpiady Wiedzy 

i Umiejętności Handlowo-Menadżerskich
3. Krzysztof Zelek - laureat XXIX Olimpiady

Wiedzy i Umiejętności Budowlanych
      Wśród zaproszonych uczniów byli i tacy,
którym w pierwszej kolejności przyświeca mot-
to: "W zdrowym ciele zdrowy duch". Dla nich
przedstawiciele Zarządu Powiatu wręczyli pu-
chary, listy oraz powiatowe upominki.
SZKOŁY PODSTAWOWE
Klasyfikacja ogólna:  
1. SP nr 1 Mszana Dolna
2. SP Poręba Wielka
3. SP nr 2 Mszana Dolna
SZKOŁY GIMNAZJALNE
Klasyfikacja ogólna:
1. G.Słopnice
2. G. Tymbark
3. G. nr 1 Mszana Dolna
SZKOŁA PONADGIMNAZJALNYCH
Klasyfikacja ogólna:
1. ZS nr 1 Limanowa
2. I LO Limanowa
3. ZSOiZ Limanowa
4. ZS Tymbark
5. ZSTiO Limanowa
6. ZSP Mszana Dolna

Gratulujemy i życzymy kolejnych
sukcesów!



9

      W Małopolsce system wspierania rodzin
dotkniętych przemocą w oparciu o działanie in-
terdyscyplinarne został zainicjowany w 2002 ro-
ku w ramach projektu „Przeciw przemocy. Bu-
dowanie lokalnych koalicji - Interwencje w prze-
mocy domowej”. Działania rozpoczęte przez
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Kra-
kowie we współpracy z Wydziałem Prewencji
Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie oraz
Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Tarnowie
w 2010 roku objęły swym zasięgiem wszystkie
powiaty w województwie małopolskim. Wów-
czas powstał pomysł docenienia i nagrodzenia
tych koalicji, które poprzez współpracę interdys-
cyplinarną najlepiej wspierają osoby doświad-
czające przemocy w rodzinie.
      Ocenie w Konkursie podlegały interdyscy-
plinarność, realizacja działań we współpracy 
z przedstawicielami różnych podmiotów i insty-
tucji, innowacyjność przejawiająca się w zasto-
sowaniu niestandardowych działań, uniwersal-
ność idąca w parze z możliwością implementa-
cji działań przez inne podmioty, efekty podję-
tych działań, dostępność wsparcia i zasięg od-
działywania, a także możliwość kontynuacji
działań. - Nagrodę przyznano naszemu Cen-
trum przede wszystkim za szereg działań po-
dejmowanych w zakresie przeciwdziałania prze
-mocy w rodzinie oraz poszukiwania innowa-
cyjnych środków i narzędzi mających na celu
dotarcie do jak największej liczby osób uwikła-

nych w przemoc w celu zminimalizowania tego
zjawiska, a także kontynuację podejmowanych
w ubiegłym roku działań - mówi Monika Nawa-
laniec, dyrektor limanowskiego PCPR.
      - Powiat Limanowski, w szeregach którego
działa PCPR podejmuje wiele inicjatyw, mają-
cych na celu zminimalizowanie patologicznych
zjawisk związanych z szeroko rozumianą prze-
mocą. Organizujemy cykliczne spotkania, na
które zapraszamy nauczycieli, wychowawców,
rodziny zastępcze, duchownych, policjantów -
mówi Agata Zięba, Członek Zarządu Powiatu
Limanowskiego.
      Wręczenie nagrody odbyło się 8 czerwca
br. w Krakowie podczas XIV Wojewódzkiej kon-
ferencji pt. „Dziecko wobec przemocy. Kiedy
kończy się agresja a zaczyna przemoc?”. Po-
wiat Limanowski reprezentowali: Agata Zięba
- Członek Zarządu Powiatu Limanowskiego,
Monika Nawalaniec - Dyrektor Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie oraz Małgorzata
Frączek - psycholog z Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Limanowej, realizująca za-
dania z zakresu interwencji kryzysowej i prze-
ciwdziałania przemocy w rodzinie.
      Patronat honorowy nad konkursem spra-
wowali: Minister Rodziny, Pracy i Polityki Spo-
łecznej - Elżbieta Rafalska, Rzecznik Praw
Dziecka - Marek Michalak, Wojewoda Mało-
polski - Józef Plich oraz Marszałek Wojewódz-
twa Małopolskiego - Jacek Krupa. 

I miejsce Powiatu Limanowskiego 
w działaniach "Przeciw Przemocy"

8 czerwca br. rozstrzygnięty został VII Małopolski Konkurs „Przeciw Przemocy”, organizo-
wany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, wspólnie z Małopolską
Komendą Wojewódzką Policji w Krakowie. W kategorii „Najlepsze działanie w zakresie
przeciwdziałania przemocy w rodzinie” pierwszą nagrodę otrzymał Powiat Limanowski -
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

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
Jana Puchały. Okazuje się, że pieniądze 
z puli, którą dysponuje PCPR są niewystar-
czające, by zaspokoić potrzeby w kwestii do-
finansowania zakupu sprzętu rehabilitacyjne-
ego czy ortopedycznego. Dlatego stworzyliś-
my wypożyczalnię i liczymy na to, że dzięki
dobrej woli ludzi, asortyment będzie się su-
kcesywnie powiększał, bo potrzeby są na-
prawdę 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
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      6 kwietnia 2016 roku, podczas XII Sesji Ra-
dy Powiatu Limanowskiego, podjęta została
uchwała w sprawie nawiązania współpracy 
i podpisania umowy o partnerstwie pomiędzy
Powiatem Koszalińskim, a Powiatem Limanow-
skim. Podpisane porozumienie ma na celu
umocnienie więzów między mieszkańcami ww.
powiatów oraz umocnienie obywatelskiej samo-
dzielności, rozwoju współpracy i wymiany po-
glądów jak również bezpośrednich doświad-
czeń. Ma także określić kierunki kontaktów mię-
dzy instytucjami kultury, szkołami, organizacja-
mi i stowarzyszeniami sportowymi, a także pod-
miotami gospodarczymi.
Warto wiedzieć
Powiat Koszaliński położony jest w północno
– wschodniej części województwa zachodnio-
pomorskiego. Liczy 64205 mieszkańców, gdzie
31945 stanowią mężczyźni natomiast kobiety
32260. Jego ogólna powierzchnia wynosi 1669
km², z czego 34,1% to grunty orne, 42,8% lasy
i tereny leśne, a 23,1% pozostałe grunty. 
W skład powiatu wchodzi osiem gmin. Są to:
Bobolice, Polanów i Sianów o statusie miejsko

- wiejskim, a także Będzino, Biesiekierz, Mano-
wo, Mielno i Świeszyno o statusie wiejskim.
Niczym obwarzanek otaczają one miasto Ko-
szalin, będące swoistym centrum administra-
cyjnym, handlowym, naukowym i kulturalnym
dla tej części Pomorza Środkowego. Ogółem 
w powiecie koszalińskim, nie licząc Koszalina,
który ma status samodzielnego powiatu grodz-
kiego, znajduje się 322 miejscowości.Walory
krajobrazowe i przyrodnicze, oraz wyjątkowy
mikroklimat sprzyjają rozwojowi infrastruktury
turystycznej. Funkcjonuje tu kilkadziesiąt gos-
podarstw agroturystycznych i szereg pensjo-
natów, hoteli i kwater prywatnych oferujących
wypoczynek i bezpośredni kontakt z przyrodą.
Rozwija się turystyka specjalistyczna (np. pie-
sza, rowerowa, konna, wodna, lotnicza), przy-
graniczna i morska, biznesowa na terenach
wiejskich (agroturystyka i ekoturystyka). Na te-
renie powiatu znaleźć można liczne zabytkowe
pałace i dworki z parkami oraz kościoły. Do naj-
ciekawszych z nich należą zespoły pałacowo-
parkowe w Strzekęcinie z przełomu XIX i XX
w., w Parsowie z XVIII w. oraz pałac neorene-
sansowy w Nosowie z XIX w.

Powiat Koszaliński - nowym 
partnerem Powiatu Limanowskiego!

27 maja br. podczas wizyty Członków Zarządu Powiatu Limanowskiego w Koszalinie,
została podpisana Umowa o podjęciu współpracy pomiędzy Powiatem Limanowskim a Po-
wiatem Koszalińskim. Powiat Koszaliński odwiedzili Jan Puchała Starosta Limanowski,
Mieczysław Uryga  Wicestarosta Limanowski oraz Członkowie Zarządu Powiatu Limanow-
skiego: Agata Zięba i Jan Więcek.

Nowa aplikacja mobilna
„Rozkład jazdy 

limanowskich busów”!
Ruszyła nowa aplikacja „Rozkład jazdy li-
manowskich busów”, na którym znalazły
się rozkłady jazdy, przystanki komunika-
cyjne oraz lista przewoźników działają-
cych na terenie Powiatu Limanowskiego.
Aplikacja dostępna jest od 5 kwietnia br.
na stronie internetowej Starostwa Powia-
towego w Limanowej.
      Po uwzględnieniu uwag mieszkańców
Powiatu Limanowskiego, pracownicy Staro-
stwa Powiatowego w Limanowej przygoto-
wali autorski program, który ma na celu po-
prawę jakości informowania pasażerów 
o rozkładach jazdy poszczególnych przewoź-
ników.
      - Aplikacja dotycząca Komunikacji w Po-
wiecie Limanowskim cały czas jest udosko-
nalana. W ostatnim czasie uruchomiono wer-
sję testową wyszukiwarki połączeń, jak rów-
nież wprowadzono informacje o rozkładach
jazdy linii autobusowych, które przebiegają
przez Powiat Limanowski - mówi Jan Pucha-
ła Starosta Limanowski. - Zapraszamy do ko-
rzystania z nowej aplikacji, jednocześnie pro-
simy o wyrozumiałość, a także informowanie
nas o problemach związanych z użytkowa-
niem jej.
      Warto dodać, że z programu można ko-
rzystać także na urządzeniach mobilnych.
Uwagi dotyczące ewentualnych błędów w jej
działaniu lub związane z nieprawidłowym wy-
świetlaniem rozkładów jazdy, prosimy kiero-
wać na: komunikacja@powiat.limanowa.pl

Więcej na: 
powiat.limanowa.pl/komunikacja

Zwycięzcy konkursu na logo produktu lokalnego 
Powiatu Limanowskiego nagrodzeni !
25 maja br. uhonorowano zwycięzców konkursu na logo produktu lokalnego. Nagrody
wręczyli Jan Puchała Starosta Limanowski wraz z zastępcą Mieczysławem Urygą oraz Agata
Zięba Członek Zarządu Powiatu Limanowskiego i Justyna Tokarczyk Kierownik Biura, Pro-
mocji, Kultury i Turystyki Powiatu Limanowskiego.
      Na podstawie prac Komisji Konkursowej, która obradowała w dniu 12 maja 2016 r., dokonano
wyboru zwycięzcy najlepszej pracy konkursowej na Logo Produktu Lokalnego Powiatu Limanow-
skiego. Autorem zwycięskiej pracy został Pan Bogusław Szczygieł z Lublina. - Zaprojektowane
logo symbolizuje barwy ludowego stroju limanowskiego, a całość oparta jest na wycinkach koła,
symbolicznie przedstawionego drzewa – to opis nagrodzonej pracy.
      Komisja Konkursowa, przyznała także wyróżnienie Pani Katarzynie Michenaud z Pisarzowej.
- Logo nawiązuje do strojów ludowych Lachów Limanowskich, a jednocześnie symbolizuje przyna-
leżność do Powiatu Limanowskiego. Harmonijna nowoczesna kolorystyka sugeruje świeżość 
i świadomość strategii komunikacji powiatu – opowiada o swojej pracy, pani Katarzyna Michenaud.

fot. Zaprojektowane logo symbolizuje barwy
ludowego stroju limanowskiego, a całość
oparta jest na wycinkach koła, symbolicznie
przedstawionego drzewa



11

1 czerwca br. parking pod Pływalnią Limanowską zamienił się w wielki plac zabaw. Tańce,
zabawy, konkursy z nagrodami, czy pokazy służb to tylko namiastka tego co czekało na
najmłodszych tego dnia przy limanowskiej pływalni. Impreza z okazji Dnia Dziecka zorga-
nizowana została pod honorowym patronatem Starosty Limanowskiego - Jana Puchały 
i Burmistrza Miasta Limanowa - Władysława Biedy.

Dzień Dziecka na Pływalni Limanowskiej

Punktualnie o godzinie 14-stej, pokazem cheer-
leaderek z Klubu Kyokushinkai ARS Limanowa,
rozpoczął się Dzień Dziecka na Pływalni Lima-
nowskiej. Następnie na scenie zaprezentowały
się dzieci z Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Li-
manowej, Przedszkola „Kubuś Puchatek” oraz
Przedszkola „U Cioci Agatki” z Tymbarku. Na-
stępnie odbyło się oficjalne otwarcie imprezy,
w trakcie którego życzenia z okazji Dnia Dziec-
ka złożył w imieniu organizatorów Wicestarosta
Limanowski Mieczysław Uryga, a także Bur-
mistrz Miasta Limanowa Władysław Bieda. 
W oficjalnym otwarciu imprezy uczestniczyli
również Kierownik Wydziału Promocji, Kultury
i Turystyki Starostwa Powiatowego w Limano-
wej Justyna Tokarczyk, Kierownik Wydziału
Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu 
Miasta Limanowa Jolanta Szyler oraz Dyrektor
Limanowskiej Pływalni Dawid Jasica. Przed-
stawiciele samorządów składając dzieciom ży-
czenia z okazji ich święta, życzyli udanej zaba-
wy.
      - Dzień Dziecka, to jedno z najpiękniej-
szych dni w roku - dzień radości dzieci. Cieszę
się, że możemy naszym tym najmłodszym jak 
i starszym dzieciom sprawić dzisiaj radość -
mówił Mieczysław Uryga. - Dzieci to nasz
skarb, to nasza przyszłość, dlatego też dbamy
o nie. Drogie dzieci, życzę Wam, by każdy
dzień w roku był tak kolorowy i radosny jak ten
dzisiejszy!

      W trakcie imprezy animatorzy przeprowa-
dzili szereg zabaw i konkursów, w ramach któ-
rych każde z dzieci otrzymało prezent. Był też
aktywny taniec z publicznością w postaci zum-
by i disco. Niezwykłą atrakcją były pokazy gi-
gantycznych baniek mydlanych. Przeprowa-
dzono również szereg konkursów sportowych
wraz z zabawą z chustą animacyjną. Odbyło
się także spotkanie z bohaterami teatru lalek 
i warsztaty teatralne pn. „Zapomniane zabawy".
Dzieci mogły obejrzeć spektakl pt. "Maciuś
Strażak”.
      W tym roku podobnie jak w latach poprzed-
nich, dzieciaki mogły zobaczyć z bliska samo-
chody, motocykle i quada, prezentowane przez
policjantów z KPP w Limanowej. Nie zawiodła
także straż pożarna. Komenda Powiatowa PSP
w Limanowej przygotowała pokaz, podczas któ-
rego dzieci mogły czynnie uczestniczyć w ga-
szeniu pożaru oraz użyciu tzw. kurtyny wodnej.
Ponadto strażacy z grupy wysokościowej, zsu-
nęli się na linie z wysokości 25 metrów ze spe-
cjalnego pojazdu – drabiny. 
      Dodatkową atrakcją były pokazy ratownic-
twa drogowego przygotowane przez Auto-Mo-
to-Klub  Limanowa, przejazdy na quadach i sa-
mochodach terenowych, a także ścianka wspi-
naczkowa grupy GOPR. W trakcie imprezy zaś-
piewał Krystian Kubowicz z Kasiny Wielkiej,
uczestnik programu „Must be the Music".
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Ustanowiono nowy rekord podczas
maratonu pływackiego

18 czerwca o godz. 7.00 rano zakończył się IV Maraton Pływacki na Pływalni Limanowskiej.
Wszyscy biorący udział w dwudniowej imprezie ustanowili nowy rekord dystansu jaki do
tej pory przepłynięto na Pływalni Limanowskiej w 24 godziny. Honorowy patronat nad
imprezą pełnili Starosta Limanowski - Jan Puchała i Burmistrz Miasta Limanowa - Władys-
ław Bieda.

      17 czerwca br. o godz. 7.00 rano, zmagania
pływackie w ramach IV Maratonu Pływackiego
rozpoczął Ratownik Wodny GOPR - Paweł Za-
gata (przepłynął dystans 1000 m). Następnie
wystartowały panie z Limanowskiego Uniwer-
sytetu Trzeciego Wieku. 
      - Swój dotychczasowy rekord chce pobić
Tomasz Tłuścik (poprzedni jego wynik to 24 km)
- mówi Dawid Jasica, p.o. dyrektora Pływalni
Limanowskiej.
      W godzinach popołudniowych odbyło się
grillowanie z Caffe Aqua oraz zabawy w wodzie
na kajakach wypożyczonych z firmy kajakidu-
najcem.pl. O godz. 20.00, panie skorzystały 
z Aqua aerobicu. Uczestnicy maratonu mieli ta-
kże do dyspozycji soczki ufundowane przez fir-
mę Tymbark oraz lody od firmy Koral.
      Pływających maratończyków - w trakcie im-
prezy - odwiedził gość specjalny - Starosta Li-
manowski Jan Puchała. - Gratuluję wszystkim
maratończykom osiągniętych wyników podczas
tegorocznego maratonu. Cieszę się, że kolejna
impreza, której organizatorem jest Pływalnia
przyciąga dużą ilość uczestników. To kolejny
też fakt, że nasza pływalnia rozwija się i zaczy-
na liczyć się wśród podobnych obiektów w Ma-

łopolsce – mówi Jan Puchała, Starosta Li-
manowski.
      Ponad 161 km, to od dzisiaj kolejny dystans
z jakim przyjdzie się zmierzyć w przyszłym
roku! Najdłuższą odległość - 28 km - przepłynął
Krzysztof Tłuścik z Sandomierza. Pływalnia
podczas maratonu czynna była całą dobę. 
      - Na wszystkich biorących udział w impre-
zie czekało wiele atrakcji. Byli z nami Ratownicy
Sądeckiego WOPR z sprzętem ratownictwa
wodnego. Do Państwa dyspozycji oddaliśmy
także kajaki, które na co dzień spływają mało-
polskimi rzekami. Było wspólne grillowanie,
a dla wytrwałych Aqua aerobic - mówi Dawid
Jasica. - Wszystkim uczestnikom gratulujemy
osiągniętych wyników. Sponsorom, a także os-
obom zaangażowanym w organizację  imprezy
dziękujemy za wsparcie.
Organizatorami imprezy byli: Powiat Limanow-
ski, Miasto Limanowa oraz Pływalnia Limanow-
ska. Współorganizatorzy: Kajakidunajcecem.pl,
Sądecki WOPR, firma Koral, Firma Tymbark,
Szkoła Pływania Aligator, Caffe Aqua, Klub Pły-
wacki Limanowa Swim, Siłownia Fabryka Mocy,
MOS Limanowa.

Zebrali 11 litrów 
drogocennej krwi!

29 czerwca br. na Pływalni Limanowskiej
przeprowadzona została akcja krwiodaw-
stwa pod hasłem: "Krew daje życie!"
      Od samego rana panie z Regionalnego
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa od-
dział w Limanowej, pracowały przy rejestracji
potencjalnych dawców krwi. Mimo wczesnej
pory, ustawiła się kolejka osób chcących po-
dzielić się drogocennym darem. Po godzinie
12, wszystko było jasne! Aż 32 osoby przy-
szły z zamiarem oddania krwi, z czego 24
oddały po 450 ml krwi.
      -  Łącznie krwiodawcy oddali prawie 11
litrów - poinformował Dawid Jasica, p.o. dy-
rektora limanowskiej pływalni. - Cieszymy się,
że są wśród nas ludzie o wielkim sercu.
Dziękujemy wszystkim, którzy w jakikolwiek
sposób przyczynili się do wspólnego sukcesu
na rzecz ratowania życia ludzkiego. Akcja 
krwiodawstwa w budynku Pływalni Lima-
nowskiej odbyła się po raz pierwszy. Jak wi-
dać z osiągniętych wyników - zdecydowanie
nie ostatni! - dodał. 

Płać kartą na pływalni !!!
      Za bilety na basen, sauny, kręgielnię,
squash i bilard na Pływalni Limanowskiej,
można już płacić kartą! Od czerwca br. Po-
wiat Limanowski wprowadził nową możliwość
płatności za bilety wstępu na Pływalnię Lima-
nowską poprzez transakcje bezgotówkowe.
      Na Pływalni kartą można zapłacić już od
wartości 1 złotego, natomiast dopłaty do 1 zł
za przekroczony czas pobytu na basenach
trzeba będzie dokonać w formie gotówkowej.

Więcej na:
www.plywalnia.limanowska.pl



To pierwszy wywiad w "Wiadomościach 
z Powiatu" od chwili nominacji na Wicemi-
nistra Finansów. Wróćmy na moment do py-
tania: jak Pan przyjął tę propozycję?
Jest to zaproszenie przez Panią Premier Beatę
Szydło oraz ministra Pawła Szałamachę do
pracy, w której trzeba dać z siebie maksimum.
To ważne zdarzenie dla mnie, ale nie traktuję
go w kategoriach osobistych tylko jako służbę.
Wiem, że wiele osób odebrało tę nominację ja-
ko coś oczekiwanego i bardzo ucieszyło się 
z tej decyzji.
Za co Pan odpowiada?
W rozumieniu organizacyjnym sprawuję mery-
toryczny nadzór nad Departamentem Podat-
ków Sektorowych (miedziowy, bankowy i obec-
nie opracowywany od sprzedaży detalicznej),
Lokalnych, Podatku od Gier. Podlega mi rów-
nież Departament Rachunkowości i Rewizji Fi-
nansowej, Departament Systemu Podatkowe-
go. Komitet Standardów Rachunkowości, kieru-
ję pracami Komisji Nadzoru Audytowego. Od-
powiadam za kontakty z Sejmem. W razie po-
trzeby zastępuję Ministra Finansów w pracach
Komitetu Stałego Rady Ministrów lub na Radzie
Ministrów.
      Ministerstwo Finansów ma bardzo ważne
zadania do wykonania, przede wszystkim przy-
gotowanie ustawy budżetowej, a także nadzór
nad jej wykonaniem. Zajmuję się systemem fi-
nansowania samorządu terytorialnego, sfery
budżetowej i bezpieczeństwa państwa oraz za-
rządzaniem długu publicznego. Ministerstwo
wykonuje zadania dotyczące funkcjonowania
rynku finansowego, ubezpieczeniowego i rynku
funduszy inwestycyjnych, sprawuję kontrolę
nad Generalnym Inspektorem Kontroli Skar-
bowej oraz dyrektorami izb i naczelnikami
urzędów skarbowych i celnych.

Czy uda się zrobić więcej z pozycji minister-
stwa dla naszego regionu? Wszyscy na to
liczymy.
Odczuwam to oczekiwanie. Głos Ministerstwa
Finansów zawsze bardzo się liczy i jest uważ-
nie słuchany. To właśnie ten resort bierze naj-
większą odpowiedzialność za obietnice polity-
ków i plan reform i działań społecznych. Pilnuje-
my dyscypliny finansów publicznych, kiedy
wszyscy mówią: "dawajcie kasę". 
      Czy ta praca w Warszawie przełoży się na
podejmowane regionalnie inwestycje to czas
pokaże najlepiej. Mamy wraz z lokalnymi wła-
dzami wiele planów dotyczących poprawy ko-
munikacji drogowej na terenie miasta Limano-
wa, takich jak choćby dwa nowe mosty i budo-
wę pasów wolnego ruchu na podjazdach pod
największe wzniesienia na DK 28. Ważą się po-
ważnie losy budowy linii kolejowej do Krakowa.
Teraz zapadają strategiczne decyzje w tej spra-
wie.
Wiemy, że duże i ważne są oczekiwania kie-
rowane do Ministerstwa w związku z reali-
zacją programu Prawa i Sprawiedliwości.
Podejmujemy ambitne cele. Chcemy zmienić
Polskę nie dla siebie - tylko dla Polaków. Naj-
większe w skali kraju jest oczekiwanie na za-
pewnienie długoterminowego finansowania pro
-gramu 500+, na podniesienie najlepiej już od
stycznia 2017r. kwoty wolnej od podatku do-
chodowego i obniżenie wieku emerytalnego do
60. roku życia dla kobiet i 65. roku życia dla
mężczyzn. Ludzie muszą odczuć, że zależy
nam na poprawie warunków życia, na integracji
i wykorzystaniu kapitału społecznego, który jest
uruchamiany czym szybciej. Jeżeli mają zau-
fanie do wspólnoty jaką jest Państwo, jeśli obo-
wiązują w nim lub są intensywnie tworzone
sprawiedliwe reguły i zasady - tą drogą idziemy!

13więcej na www.janczyk.pl

Rozmowa z Wiceministrem Finansów
- Wiesławem Janczykiem

Kasinka Mała 

Poświęcono i otwarto odbudowany po po-
wodzi z 2014 r. kompleks boisk sporto-
wych „Orlik”. Uroczystość połączono 
z piknikiem rodzinnym „Kraina Radości”.
      Po uroczystym poświęceniu odbudowa-
nego obiektu przez proboszcza ks. Krzyszto-
fa Chromego, nastąpiło przecięcie wstęgi,
które stało się symbolicznym momentem ot-
warcia boiska. O gotowości kompleksu do je-
go użytkowania zaświadczyli goście uroczys-
tości oddając honorowe strzały na bramkę.
      W swoim wystąpieniu Bolesław Żaba,
wójt Gminy Mszana Dolna, przedstawił zesta-
wienia kosztów oraz działań, dzięki którym
odbudowa boiska sportowego jest dziś powo-
dem do dumy. Za włożony wysiłek, wójt uho-
norował pamiątkowymi statuetkami Wicemini-
stra Finansów Wiesława Janczyka, Wojewo-
dę Małopolskiego Józefa Pilcha, Wicemar-
szałka Województwa Wojciecha Kozaka,
Radnego Sejmiku Małopolskiego Grzegorza
Biedronia, Starostę Limanowskiego Jana
Puchałę, Wojciecha Pieroga wykonawcę,
właściciela firmy inżynieryjno - budowlanej
oraz inspektora nadzoru - Jana Piwowara.  

Jak zamierzacie zdobyć środki na finan-
sowanie tych planów?
Wprowadzana jest obecnie klauzula przeciwko
unikaniu opodatkowania, trwają prace nad
zwiększeniem efektywności administracji przez
utworzenie Krajowej Administracji Skarbowej,
a także chcemy zwiększyć efektywność kontroli
skarbowej poprzez zastosowanie w analizie
danych firm dostarczanych do organów po-
datkowych w formie tzw. Jednolitego Pliku Kon-
trolnego. Wprowadzamy Pakiet Paliwowy, który
ma na celu naprawić sytuację w obszarze im-
portu paliw - w Sejmie odbyły się już 3 czytania
tej ustawy. Działa już nowy podatek bankowy.
Do sejmu trafiła też ustawa o Sprzedaży Deta-
licznej. Opracowaliśmy nowe regulacje dla ob-
szaru gier. To tylko fragment działań mających
na celu uszczelnienie systemu podatkowego 
i zwiększenie dochodów do budżetu państwa.
Warto dodać, że ważne inicjatywy służące
wzrostowi podejmuje Minister Infrastruktury 
i Minister Rozwoju.
Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała: Marzena Gąsior
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Dodatkowe środki Funduszu Pracy na
aktywizację osób bezrobotnych

Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej infor-
muje, że pozyskał dodatkowe środki Fundu-
szu Pracy w kwocie 1 121 400 zł z rezerwy
Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
na realizację programów na rzecz promocji
zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobo-
cia i aktywizacji zawodowej osób bezrobot-
nych, w tym:
1) 746 200,00 zł na aktywizację zawodową

osób bezrobotnych znajdujących się 
w szczególnej sytuacji na rynku pracy, w tym
osób długotrwale bezrobotnych, powyżej 50
r.ż., osób niepełnosprawnych, bezrobotnych
posiadających co najmniej jedno dziecko do
6. r.ż. lub co najmniej jedno dziecko niepełno-
sprawne do 18. r.ż.

Środki te przeznaczone zostaną na aktywizację
osób bezrobotnych poprzez realizację następu-
jących form pomocy:
1. Wyposażenie lub doposażenie 12 stanowisk

pracy dla skierowanych bezrobotnych,
2. Organizację staży dla 16 osób bezrobotnych,
3. Organizację szkoleń dla 10 osób bezrobot-

nych,
4. Przyznanie środków na rozpoczęcie dzia-

łalności gospodarczej dla 20 bezrobotnych
Wnioski będą przyjmowane do wyczerpania lim-
itu środków finansowych przeznaczonych na
wyżej wymienione formy wsparcia.
2) 162 800,00 zł na realizację robót publicznych
w regionach wysokiego bezrobocia - dla 15
osób bezrobotnych.                                                                                                                            
3) 212 400,00 zł na program dla bezrobotnych
rodziców powracających na rynek pracy, posia-
dających dziecko do 6 roku życia.
Środki te przeznaczone zostaną na następujące
programy:
1. Przyznanie środków na rozpoczęcie działal-

ności gospodarczej dla 6 osób bezrobotnych,
2. Wyposażenie lub doposażenie 3 stanowisk

pracy dla skierowanych bezrobotnych,
3. Organizację staży dla 6 osób bezrobotnych.
Z ww. form aktywizacji zawodowej (od 1) do 3))
mogą skorzystać pracodawcy oraz organizato-
rzy robót publicznych, którzy zadeklarują zatru-
dnienie po zakończeniu wsparcia.
Informację można uzyskać pod nr. telefonu:
1. Wyposażenie lub doposażenie stanowiska

pracy 18/3337 884
2. Organizacja staży 18/3337 855
3. Organizacja robót publicznych 18/3337 883
4. Organizacja szkoleń 18/3337 874
5. Jednorazowe środki na uruchomienie

działalności gospodarczej 18/3337 842.
Jednocześnie, Powiatowy Urząd Pracy w Lima-
nowej informuje, że od 1 lipca 2016 r. rozpoczy-
na realizację dwóch projektów:
1. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych

w wieku 30 lat i więcej, w tym długotrwale
bezrobotnych i osób z niepełnosprawnoś-
ciami, w Powiecie Limanowskim”,

2. „Aktywizacja zawodowa kobiet w wieku 30 lat
i więcej w Powiecie Limanowskim”.

W ramach projektu „Aktywizacja zawodowa
osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej” 
w Powiecie Limanowskim pomocą zostanie ob-
jętych 50 osób (w 2016 r. 25 osób i w 2017r. 25
osób). Planowane formy wsparcia to:
1. Indywidualny Plan Działania – 50 osób;
2. Pośrednictwo  pracy – 50 osób;
3. Poradnictwo zawodowe indywidualne i gru-

powe – 50 osób;
4. Szkolenie z zakresu technik aktywnego po-

szukiwania pracy z modułem psychologicz-
nym – 20 osób;

5. Szkolenia zawodowe – 20 osób;
6. Staże – 40 osób;
7. Doposażenie lub wyposażenie stanowiska

pracy skierowanego bezrobotnego – 6 osób.
W ramach projektu „Aktywizacja zawodowa ko-
biet w wieku 30 lat i więcej w Powiecie Li-
manowskim” pomocą zostanie objętych łącznie
50 kobiet (w 2016r. 25 osób i w 2017r. 25 osób).
Planowane formy wsparcia to:
1. Indywidualny Plan Działania – 50 osób;
2. Pośrednictwo  pracy – 50 osób;
3. Poradnictwo zawodowe indywidualne i gru-

powe – 50 osób;
4. Kurs komputerowy z certyfikatem ECDL – 20

osób;
5. Szkolenie z zakresu technik aktywnego po-

szukiwania pracy z modułem psychologicz-
nym – 20 osób;

6. Szkolenia zawodowe – 20 osób;
7. Staże – 40 osób;
8. Doposażenie lub wyposażenie stanowiska

pracy skierowanego bezrobotnego – 6 osób.
      Szczegółowe informacje o realizowanych
projektach uzyskać można pod nr telefonu
18/3337 846 lub -841. Informacja o rozpoczęciu
rekrutacji zamieszczona będzie na stronie
www.pup.limanowa.pl. Zainteresowanych pra-
codawców oraz osoby bezrobotne zapraszamy
do współpracy w ramach powyższych pro-
gramów i projektów.

więcej na: www.pup.limanowa.pl

Płać kartą - usługa już
dostępna w Urzędzie!

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom kli-
entów korzystających z usług dotyczą-
cych płatności, Starostwo Powiatowe 
w Limanowej wprowadziło usługę transa-
kcji bezgotówkowych.

      Od połowy czerwca br. usługę tą wprowa-
dziły Wydziały Komunikacji i Transportu oraz
Geodezji, Kartografii i Katastru. Można także
dokonywać transakcji płatniczych podczas
opłaty za parking. Ważną informacją pozos-
taje także fakt możliwości korzystania z ter-
minalu w oddziale zamiejscowym Wydziału
Komunikacji i Transportu w Mszanie Dolnej
przy ul. Spadochroniarzy 6.
      - Uruchomiony terminal płatniczy niewąt-
pliwie zwiększy dostępność do usług w na-
szym urzędzie mieszkańcom, a tym samym
usprawni jego funkcjonowanie - mówi Jan
Puchała Starosta Limanowski. - Nieustannie
myślimy o innowacjach, które będą pomocne
i ułatwią wykonywanie usług przez nasz
urząd.
      Dzięki terminalowi, mieszkańcy Powiatu
Limanowskiego mogą uiścić opłaty za prawo
jazdy, dowód czy tablice rejestracyjne. W Wy-
dziale Geodezji, Kartografii i Katastru można
w ten sposób płacić za materiały geodezyjne
udostępniane geodetom lub stronom. Taka
forma opłaty jest także dostępna za parko-
wanie samochodu na tutejszym parkingu.

UWAGA! 

Zmiana godzin na wypożyczalni
sprzętu sportowego w Zalesiu!
Od 1 czerwca do 31 sierpnia 2016r.
wypożyczalnia sprzętu sportowego 
w Budynku Centrum Obsługi Ruchu 

Turystycznego przy  LKS "Zalesianka" 
w Zalesiu będzie czynna codziennie 

od 10.30 do 18.30.
Więcej na: www.trasymogielica.pl
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      - Piłka nożna to sposób na życie, ale rów-
nież ogromna pasja. To radość z wysiłku, war-
tości wychowawcze przekazywane z pokolenia
na pokolenie, to przykład wzajemnego szacun-
ku, uznawania podstawowych zasad etycz-
nych, przyjaźni i gry fair play na boisku, jak rów-
nież w życiu prywatnym. Taka misja towarzyszy
sportowcom LKS Zalesianka Zalesie od 25 lat
– tymi słowami rozpoczął i powitał uczestników
jubileuszu Piotr Mikołajczyk.
      Na 25. letni dorobek Ludowego Klubu
Sportowego Zalesianka składa się wysiłek wie-
lu pokoleń działaczy, zawodników, trenerów
oraz osób tworzących niepowtarzalną atmosfe-
rę wokół sportu w Zalesiu. Obchodzony w so-
botnie popołudnie jubileusz działalności Klubu,
stanowił zatem okazję do podsumowania duże-
go dorobku, oraz podziękowań osobom, które
na przestrzeni minionych lat przyczyniły się do
jego rozwoju. Dlatego też Jan Gancarczyk, Pre-
zes LKS Zalesianka, uchwałą Prezydium Za-
rządu Okręgowego Związku Piłki Nożnej w No-
wym Sączu z dnia 1 czerwca 2016 roku, otrzy-
mał tytuł Ambasadora Futbolu Nowosądeckie-
go za szczególny wkład w rozwój piłkarstwa na
Ziemi Limanowskiej. Natomiast LKS Zalesianka

Zalesie, otrzymała I miejsce w rozgrywkach pił-
ki nożnej o mistrzostwo klasy „A” w sezonie
2015/2016 i uzyskanie awansu do V Ligii. Na-
grody wręczyli Feliks Piwowar, Wicedyrektor
Zespołu Placówek Oświatowych w Limanowej
oraz Jan Kurek, członek zarządu LPPN. 
      Zarząd Powiatu Limanowskiego ufundował
dla LKS Zalesianka nagrodę rzeczową, którą
wręczyła Agata Zięba, Członek Zarządu Powia-
tu Limanowskiego.
      Po części oficjalnej, odbył się turniej piki
nożnej w kategorii szkół podstawowych. Pod-
czas rozgrywek wyłoniono najlepszego bram-
karza, najlepszego strzelca i zawodnika mini
turnieju piłkarskiego.

25 czerwca br. uroczystą mszą świętą w kościele parafialnym św. Maksymiliana Marii Kolbe
w Zalesiu, rozpoczął się Jubileusz 25 lecia Ludowego Klubu Sportowego Zalesianka. 
W uroczystości udział wzięli prezesi klubu, działacze, kadra i zawodnicy wraz z rodzinami.
Powiat Limanowski reprezentowała Agata Zięba, Członek Zarządu Powiatu Limanowskiego.
Na uroczystościach obecny był także wójt Gminy Kamienica Władysław Sadowski wraz z
grupą radnych gminnych. Powiat Limanowski oraz Gmina Kamienica byli partnerami jubi-
leuszu.

Odbyły się uroczystości 25. lecia 
LKS Zalesianka Poczuj bliskość natury 

Aktywna Mogielica 
ZAPRASZA!

Szukacie miejsca z dala od zgiełku mias-
ta? Chcecie aktywnie się zrelaksować 
i poczuć bliskość natury? Urzekają was
i cieszą wspaniałe widoki gór? Już dziś
zapraszamy do wielu uroczych górskich
zakątków. Beskid Wyspowy, a z niego wi-
doki na Beskid Sądecki, Gorce, Pieniny 
i Tatry - CZEKAJĄ! Zapewnij sobie aktyw-
ny wypoczynek i odwiedź nasze górskie
rejony!

      Szczególnie zapraszamy na trasy rekre-
acyjno - sportowe w rejonie góry Mogielica
wraz z infrastrukturą towarzyszącą. To miej-
sce stworzone specjalnie dla osób lubiących
aktywny wypoczynek. W sezonie letnim trasy
są uzupełnieniem szlaków turystycznych,
ścieżek rowerowych czy konnych.
      Powiat Limanowski oferuje BEZPŁATNY
dostęp do sprzętu sportowego. Do dyspozy-
cji jest 60 rowerów górskich, kije do nordic
walking oraz sprzęt sportowy dla osób niepeł-
nosprawnych.

Sprzęt sportowy można BEZPŁATNIE
WYPOŻYCZYĆ w następujących punktach:
- Budynek Centrum Obsługi Ruchu Turysty-

cznego przy LKS "Zalesianka" w Gminie
Kamienica, tel. 501 612 952, 18/337 58 00
- PCIT Limanowa

- Szkoła Podstawowa nr 4 w Gminie Słop-
nice, Słopnice 363, tel. 18/334 80 05

- Zespół Placówek Oświatowych w Jurkowie,
Jurków 115, gm. Dobra, tel. 18/334 00 22
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