


2

      - Bezpieczeństwo jest dla nas zadaniem prio-
rytetowym - mówi starosta limanowski Jan Pu-
chała. - Cieszy mnie fakt, iż propozycje, które
znalazły się w proponowanym programie, zyska-
ły uznanie komisji oceniającej i znalazły się na
drugim miejscu listy rankingowej w Polsce.  
      Program ten realizowany jest w partnerstwie 
z Komendą Powiatową Policji w Limanowej, Auto
Moto Klubem w Limanowej, Państwową Strażą
Pożarną w Limanowej i Wojewódzką Radą Bez-
pieczeństwa Drogowego. W ramach projektu pla-
nowane jest przeprowadzenie kampanii profi-
laktycznej pn. „Załóż dziecku odblask”. Dlatego
w ramach realizacji projektu, zakupione zostały
materiały odblaskowe dla dzieci tj. kamizelki i od-
blaski. 
      W zaplanowanych działaniach zorganizowa-
nych zostanie także 20 prelekcji w szkołach Po-
wiatu Limanowskiego, które poprowadzą specja-
liści od terapii uzależnień, na temat skutków sto-
sowania substancji psychoaktywnych, a także 20
prelekcji dotyczących ratownictwa drogowego,
które poprowadzą ratownicy z Auto Moto Klubu
w Limanowej. Przewiduje się edukację w celu

kształtowania świadomego i kulturalnego uczest-
nika ruchu drogowego, respektującego prawo 
i szanującego prawa innych uczestników tego ru-
chu. Projekt zakłada upowszechnianie zasad ra-
townictwa drogowego oraz uczy udzielania pier-
wszej pomocy. 
      Kolejną ciekawostką będzie zorganizowanie
akcji pn. „Bezpieczny senior w Powiecie Lima-
nowskim”, podczas której materiały odblaskowe
otrzymają także członkowie Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku z terenu Powiatu.  
      Powstaje także aplikacja mobilna na smart-
fony pn. „Bezpieczny Powiat Limanowski”. Zosta-
ną w niej opisane zasady bezpieczeństwa na
drodze, na szlakach turystycznych, na stokach,
podczas wakacji, bezpieczne zachowania 
w szkole. Aplikacja wkrótce będzie do pobrania
poprzez darmowe witryny internetowe.
      Wartość projektu to 75 000 zł. Dofinanso-
wanie 80%. W ubiegłym roku Powiat Limanowski
realizował projekt o wartości 100 000 zł.

Więcej informacji o projekcie znajduje się na:
www.bezpieczniejnadrogach.pl

- Już po raz drugi Powiat Limanowski realizuje projekt pn. „Bezpieczniej na drogach w Powiecie Limanowskim
2016”. W tym roku jako jedyny Powiat na terenie Małopolski uzyskał dofinansowanie ze środków Rządowego Pro-
gramu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań, w ramach programu „Razem bezpieczniej” - in-
formuje Jan Więcek, Członek Zarządu Powiatu Limanowskiego.

Jan Więcek, 
Członek Zarządu Powiatu Limanowskiego
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Szanowni Państwo.
Wielkimi krokami zbliża się koniec roku
2016. Kończąc go, mam wewnętrzne poczu-
cie, że wraz z Zarządem i Radą Powiatu Li-
manowskiego dobrze wypełniłem Państwa
oczekiwania, jakie macie wobec naszego
samorządu. Kolejny etap wielu prac jakie re-
alizuje Powiat Limanowski, został zakończo-
ny.
Na koniec upływającego roku, przedstawiam
Państwu szereg zrealizowanych przez Powiat
Limanowski inwestycji. Szczególnie duży za-
kres prac i wydatkowanych środków Powiatu 
w ostatnich latach obejmował teren Miasta Li-
manowa.
Sukcesem Powiatu są także dwie nagrody
przyznane w ostatnich dniach dla Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej 
w ogólnopolskiej edycji „Samorządu Równych
Szans”, które otrzymało wyróżnienie w kategorii
najlepszy powiat za projekt pn. „Powiatowa Wy-
pożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego i Or-
topedycznego”. Natomiast na etapie wojewódz-
kim przyznano inicjatywie I miejsce. Konkurs
organizowany jest przez Fundację „Instytut
Rozwoju Regionalnego”. Przyznane nagrody
są efektem ciężkiej pracy wielu ludzi, którzy 
z pasją i zaangażowaniem realizują powierzone

im zadania. Aktywność limanowskiego PCPR
ma jak widać szeroki zasięg, a jednostka po-
maga wielu potrzebującym. Dlatego dziękuję
za pracę w tym zakresie całemu zespołowi lu-
dzi, na czele z członkiem Zarządu Agatą Zięba
i panią Moniką Nawalaniec, dyrektorem PCPR
w Limanowej.
Na koniec listopada 2016r. Powiatowy Urząd
Pracy w Limanowej odnotował najniższy po-
ziom bezrobocia w Powiecie od początku pro-
wadzenia statystyk publicznych w tym zakresie.
W porównaniu do danych z końca października
br. nastąpił spadek o 64 osoby, a porównując
do danych z końca listopada roku ubiegłego od-
notowano spadek o 1907 osób bezrobotnych.
To także sukces wielu ludzi, dzięki którym obec-
ne bezrobocie jest najniższe w całej historii
naszego Powiatu Limanowskiego! Dzięki po-
dejmowanym przez Członków Zarządu Powia-
tu, dyrekcji i pracownikom Powiatowego Urzę-
du Pracy decyzjom, osiągnęliśmy wspólny suk-
ces, jakim jest realny spadek bezrobocia na te-
renie naszego Powiatu. Chcę podkreślić, że
jest to także efekt współdziałania samorządu 
z lokalnymi przedsiębiorcami, którzy dzięki
przekazywanemu wsparciu finansowemu two-
rzą nowe miejsca pracy.
W listopadzie w Limanowskim Domu Kultury
miała miejsce XII Gala Przedsiębiorczości, pod-
czas której wiele firm zostało docenionych i na-
grodzonych. Ten wspaniały koncept biznesowy
jest dla rozwoju lokalnej przedsiębiorczości
podsumowaniem ich całorocznej pracy. Dzięki
uroczystej gali jak i wręczonym statuetkom,
wiele z tych firm ma poczucie ogromnego suk-
cesu oraz motywację do dalszego rozwoju.
Warto wspomnieć, że w ciągu ostatnich lat za-
prezentowane zostały sukcesy i osiągnięcia

prawie 400 firm, które odebrały nagrody i wy-
różnienia w kilku kategoriach. Gala jest również
podziękowaniem dla ludzi, którzy tworzą przy-
jazny klimat wokół przedsiębiorczości.
Bezpieczeństwo uczniów podczas drogi do
szkoły, to powracający i nie tracący na aktual-
ności temat, dlatego też i w tym roku Powiat Li-
manowski po raz drugi, w ramach akcji „Bez-
piecznie na drogach w Powiecie Limanow-
skim”, chce zapewnić pieszym uczestnikom ru-
chu drogowego widoczność i zminimalizować
ryzyko zagrożenia życia na drogach. Podczas
spotkań jakie odbywają się w szkołach na tere-
nie powiatu limanowskiego, członkowie Za-
rządu Powiatu Limanowskiego przekazują ga-
dżety odblaskowe, tj. kamizelki, które nie tylko
ładnie i kolorowo wyglądają, ale przede wszyst-
kim są dodatkiem, który może niejednokrotnie
ocalić życie. 
Na zakończenie, dziękuję wszystkim za wytę-
żoną pracę w tym roku, a przede wszystkim
Zarządowi i Radzie Powiatu Limanowskiego.
Dziękuję pracownikom Urzędu i osobom, które
czują się związane z nami - z Powiatem i traktu-
ją go jako swój drugi dom. Na ręce parlamen-
tarzystów, władz wojewódzkich, wójtów i bur-
mistrzów z terenu Powiatu Limanowskiego,
składam podziękowania za wsparcie naszych
przedsięwzięć, natomiast mieszkańcom Powia-
tu, dziękuję za wiarę w nasze działania.

Do siego roku,
Jan Puchała

Starosta Limanowski
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Realizacja robót drogowych objęła:
• 2 625 mb chodnika z kostki brukowej wraz 

z kanalizacją deszczową w miejscowościach 
Zawadka, Podpłomień i Tymbark;

• 1 653 mb poboczy bitumicznych w miejsco-
wościach Podpłomień i Tymbark;

• 470 mb przebudowanej i wzmocnionej siatką
stalową nawierzchni bitumicznej wraz z lokalny-
mi poszerzeniami;

• remont obiektu mostowego w miejscowości Za-
wadka;

• budowa tunelu będącego przejściem dla pieszych pod linią kolejową w miejscowości Podpłomień;
• 6 zatok przystankowych;
• 3 403  mb sieci oświetlenia drogowego niskiego napięcia z 54 latarniami ulicznymi w miejscowoś-

ciach: Zawadka. Podpłomień i Tymbark;
• 8 nowych przejść dla pieszych z jedną tzw. wyspą azylową – rejon szkoły w Tymbarku;
• niekonwencjonalne przejście dla pieszych ze spowalniającymi pasami akustycznymi z masy

grubowarstwowej. 
      Głównym wykonawcą projektu drogi Kępanów - Tymbark realizowanego przez powiat lima-
nowski przy finansowym wsparciu gminy Tymbark, firm prywatnych oraz dotacji celowej była firma
SKANSKA S.A. z Warszawy. Wartość przedsięwzięcia, wliczając w to 50% dofinansowanie z bu-
dżetu państwa w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury drogowej na
lata 2016–2019, wyniosła ok. 5 mln zł. 

Przebudowa dróg powiatowych
Koszary i Rupniów oraz
Jodłownik, Janowice 

i Szczyrzyc
      Zakres prac w miejscowościach Koszary,
Rupniów i Jodłownik objął budowę chodnika
wraz z kanalizacją deszczową. Nawierzchnię
poszerzono do szerokości co najmniej 6 m. 
W Koszarach i Rupniowie utwierdzono istnieją-
ce zatoki i perony. W Jodłowniku, Janowicach
i Szczyrzycu wzmocniono podbudowę oraz kon
-strukcję nawierzchni siatką stalową, uzyskano
pobocze tłuczniowe o szerokości 1 m.  
      Inwestycję zrealizowało Przedsiębiorstwo
Drogowo – Mostowe „LIMDROG”. Wartość pro-
jektu, który wykonano przy współfinansowaniu
50% kosztów kwalifikowanych w ramach ww.
programu oraz przez Gminę Limanową i Gminę
Tymbark wyniosła: 5 135 831,94 zł.
      Z budżetu państwa otrzymano środki w wy-
sokości: 2 326 862,00 zł.
      Wkład finansowy poszczególnych jednos-
tek administracyjnych:

Powiat Limanowski 
– 1 441 391,94 zł

Gmina Limanowa
– 1 241 879,00 zł

Gmina Jodłownik 
– 125 699,00 zł

Kępanów - Tymbark

Chodnik Rupniowie - po.

Remont chodnika w Podlopieniu - przed. Remont chodnika w Podlopieniu - po.

Przejście dla pieszych w Zawadce - przed.

Most w Zawadce - przed. Most w Zawadce - po.

Przejście dla pieszych w Zawadce - po.

Remont drogi w gminie Jodłownik - po.
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      Spotkanie Rady prowadził dr Tomasz Kru-
piński Przewodniczący Rady Powiatu. Podczas
obrad Jan Puchała Starosta Limanowski przed-
tawiał sprawozdanie z bieżących prac Zarządu
Powiatu Limanowskiego. 
      W trakcie XIV sesji omówiono m.in. kwestię
stanu środowiska na terenie Powiatu Limanow-
skiego. Przedstawiono także uchwały dotyczą-
ce bieżących zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej (budżet 2016) oraz prognozie fi-
nansowej z uwzględnieniem realizacji przed-
sięwzięć na przyszłe lata. 
      Dyrektor Szpitala Powiatowego Marcin Ra-
dzięta przedstawił stan realizacji zadań statuto-
wych oraz sytuację finansową szpitala. Podjęto
uchwałę wyrażającą zgodę na zawarcie umowy 
o dzierżawę obiektu Stacji Dializ oraz uchwałę
w sprawie akceptacji projektu porozumienia 
dotyczącą zasad korzystania z zasobów eks-
ploatacyjnych wód termalnych w Porębie Wiel-
kiej oraz w sprawie porozumienia pomiędzy
partnerami realizacji projektu pn. „Cyfrowe dzie-
dzictwo Powiatu Limanowskiego i Dolnego Ku-
bina”. 
      Wicestarosta Mieczysław Uryga omówił
uchwałę w sprawie przystąpienia powiatu do
projektu „Małopolska Chmura Edukacyjna”.
Anna Mordarska Dyrektor Wydziału Gospoda-
rowania Nieruchomościami referowała projekt
ustawy dotyczący dzierżawy placu przy ulicy
Józefa Marka 9, natomiast Marek Urbański

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg przybliżył
projekt w sprawie udzielenia pomocy finan-
sowych oraz realizacji przebudowy dróg gmin-
nych. Zatwierdzono także sprawozdanie z kon-
troli Komisji Rewizyjnej za pierwsze półrocze
2016 roku.
      Kolejna, XV sesja rozpoczęła się minutą
ciszy, którą uczczono pamięć śp. Kazimierza
Dziadonia - starszego Cechu Rzemiosła 
i Przedsiębiorczości w Limanowej oraz członka
Zarządu Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości 
w Nowym Sączu. Podczas sesji, Justyna Tokar-
czyk, kierownik Biura Promocji, Kultury i Turys-
tyki omówiła projekt Rocznego Programu
Współpracy Powiatu Limanowskiego z organi-
zacjami pozarządowymi oraz podmiotami dzia-
łalności pożytku publicznego na rok 2017. Wi-
cestarosta Mieczysław Uryga przedstawił uch-
wały dotyczące udzielania i rozliczenia dotacji
dla szkół niepublicznych. Wicestarosta prezen-
tował również projekt w sprawie przyjęcia do
realizacji zadania publicznego w ramach
Rządowego Programu Ograniczenia Przestęp-
czości i Aspołecznych Zachowań „Razem bez-
pieczniej” oraz uchwałę dotyczącą realizacji
zadania pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa
mieszkańcom Powiatu Limanowskiego poprzez
stworzenie systemu monitorowania i ostrzega-
nia  przed klęskami żywiołowymi oraz zakup
niezbędnego wyposażenia”.

Sesje Rady Powiatu Limanowskiego
7 września i 19 października br. odbyły się kolejno XIV i XV Sesja Rady Powiatu Lima-
nowskiego, podczas których Rada zapoznała się m.in. z informacją o przebiegu wykonania
budżetu Powiatu wraz ze sprawozdaniem Komisji Rewizyjnej za I półrocze 2016 roku oraz
z realizowanymi zadaniami. 
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XII edycja Limanow-
skiej Gali Przedsię-
biorczości już za nami.
Jan Puchała: Tak. To
wspaniały koncept  reali-
zowany i kultywowany
od wielu lat u nas na li-
manowszczyźnie. Po

raz dwunasty lokalni przedsiębiorcy, biznes-
meni, właściciele małych, średnich i dużych firm
spotkali się, by podsumować trudy swojej cięż-
kiej, całorocznej pracy. Wielu z nich otrzymało
wyróżnienia i nagrody będące symbolem ich
sukcesu, który nie miałby prawa bytu bez odpo-
wiedniego zaangażowania, energii, ale też wie-
dzy i doświadczenia.
Jaka idea przyświeca organizacji takiej cere-
monii? 
Jan Puchała: Naszym fundamentalnym zada-
niem jest wparcie oraz promocja miejscowej
przedsiębiorczości. Dbamy o tworzenie warun-
ków sprzyjających rozwojowi społeczno-gospo-
darczemu, walczymy tym samym o efektywną
redukcję stopy bezrobocia, które jest najniższe
od wielu lat na Limanowszczyźnie. Coroczny
konkurs pt. „Lider Biznesu Powiatu Limanow-
skiego”, a także uroczysta gala generują olbrzy-
mie możliwości. To nie tylko nagroda jako fizy-
czny przedmiot, ale coś znacznie wartościow-
szego, a mianowicie to pomoc z naszej strony
w umocnieniu kreowanego wciąż wizerunku
przedsiębiorstwa i marki. Laureat oprócz tego,
że szczyci się przyznanym tytułem - osiąga
osobistą satysfakcję, ale przede wszystkim
zyskuje możliwość promocji, marketingu w pra-
sie, radiu czy telewizji. Tę z kolei może wyko-
rzystać jako jeden z najistotniejszych atutów
swojej aktywności. Samo uczestnictwo w pro-
gramie  obliguje  danego przedsiębiorcę do dal-
szego działania, które z pewnością rzutować
będzie na jego aktualną pozycję na rynku oraz
dalszy rozwój pielęgnowanej działalności. Na-
leży również zaznaczyć fakt, że efektywne dzia-
łania biznesowe sprzyjają warunkom rozwoju
lokalnej przedsiębiorczości. Wiele spośród ma-
rek zawdzięcza swój wzrost gospodarczy w ra-
mach małych i średnich przedsiębiorstw, a ta-
kich u nas nie brakuje. Te zarządzane racjonal-
nie, z nutą innowacyjności i pełnego rozsądku,
tworzą nowe miejsca pracy, które są szansą dla
osób pozostających bez zatrudnienia krótszy
bądź dłuższy okres czasu.  
Wielu młodych ludzi marzy o założeniu
własnej firmy, jednak częstokroć strach
przezwycięża te marzenia. Jak zatem prze-
konać tych, którzy chcą, lecz się boją, aby
uruchomili własny biznes?

Jan Puchała: Istotnym jest zrobienie pierwsze-
go kroku, znalezienie niszy na rynku oraz po-
mysłu, który się sprawdzi. Założenie własnej
firmy to dobry projekt na całe życie, dlatego od
wielu lat prowadzimy szereg działań mających
na celu zachęcić młodzież do tworzenia kreaty-
wnych inicjatyw. Przedsiębiorczość to cecha,
której należy uczyć od najmłodszych lat, dlate-
go corocznie w szkołach ponadgimnazjalnych
powiatu limanowskiego organizujemy konkurs
pt. „Pomysł na biznes”. To szansa dla najzdol-
niejszych uczniów, których marzenia w niedale-
kiej przyszłości mogą się ziścić. Warto nadmie-
nić o pracy doradców zawodowych Powiato-
wego Urzędu Pracy, którzy co roku odbywają
spotkania z młodzieżą szkolną w ramach Mało-
polskiego Dnia Uczenia się oraz Ogólnopol-
skiego Tygodnia Kariery. Prowadzą oni war-
sztaty z zakresu planowania własnej kariery za-
wodowej oraz edukują w temacie postaw
przedsiębiorczych.  
Na jakie wsparcie ze strony powiatu lima-
nowskiego mogą liczyć lokalni przedsię-
biorcy?
Jan Puchała: W budynku Starostwa Powia-
towego w Limanowej działa Powiatowy Punkt
Wspierania Przedsiębiorczości, gdzie przed-
siębiorcy bądź osoby zamierzające prowadzić
własną działalność gospodarczą mogą sko-
rzystać z bezpłatnych porad specjalistów w za-
kresie pozyskania funduszy europejskich oraz
krajowych źródeł finansowania. Istotną jednost-
ką jest Powiatowy Urząd Pracy. Pieniądze z po-
zyskanych środków przeznaczamy na liczne
staże, prace interwencyjne czy dofinansowania
zatrudnienia ludzi młodych do 30 roku życia.
Pomagamy także poprzez udzielanie bezzwrot-
nych dotacji na otwarcie nowych firm. Za sku-
tecznością naszych działań przemawiają liczby.
Od początku 2016 roku z aktywnych form prze-
ciwdziałania bezrobociu skorzystało ponad
2700 osób bezrobotnych; 390 z nich otrzy-
mały jednorazowe środki na rozpoczęcie włas-
nej działalności gospodarczej, 199 osobom
utworzono bądź doposażono stanowiska
pracy, zaś 358 osób młodych do 30 roku
znalazło zatrudnienie u pracodawców, którzy
uzyskali refundację kosztów wynagrodzenia.
Przedsiębiorcy zatrudniający co najmniej jedną
osobę mogą również liczyć na wsparcie z na-
szej strony polegające na finansowaniu szkoleń
i studiów podyplomowych w ramach Krajowego
Funduszu Szkoleniowego. Pracownicy tym sa-
mym dostają możliwość darmowego podnosze-
nia kwalifikacji zawodowych, chroniących ich
przed utratą zatrudnienia, będących zarazem
odpowiedzią na wymagania dynamicznie zmie-

niającej się gospodarki. Owe kwalifikacje z kolei
rzutują na poprawę pozycji rankingowej firm 
i pracowników. W roku 2016 udało się nam po-
zyskać ponad 29 milionów. Na koniec paź-
dziernika 2016r. liczba zarejestrowanych bezro-
botnych wynosiła 5420 osób - to blisko 2000
osób mniej niż w roku ubiegłym. To nama-
calny znak tego, że dla mieszkańców naszej
małej ojczyzny nadchodzi lepsze jutro. 
Które branże przemysłu powiatu limanow-
skiego figurują jako najbardziej rozwinięte 
i rozwijające się?
Jan Puchała: Limanowszczyzna to specyficz-
ne miejsce, w którym prym wiedzie branża us-
ługowa, ogólnobudowlana,  metalowa oraz za-
kłady mechaniczne. Silny rozwój notuje sektor
związany z branżą kosmetyczną, krawiecką
oraz fryzjerską. Olbrzymi potencjał tkwi w tury-
styce. Malownicze tereny górskie, stacje nar-
ciarskie, gęsta sieć szlaków pieszych i rowero-
wych to idealna odskocznia dla miłośników
pieszych wędrówek, rowerowej frajdy czy zimo-
wego szaleństwa. W parze z atrakcjami idzie
baza gastronomiczno-noclegowa. Powstaje co-
raz więcej gospodarstw agroturystycznych oraz
firm promujących regionalne tradycje i historie.
Napływ turystów generuje dodatkowe przy-
chody, dlatego warto inwestować w turystykę,
bowiem inwestycja ta zwróci się kilkakrotnie.  
Ostatnimi czasy obserwuje się zmiany na
rynku pracy. Myślę o polepszającej się po-
zycji pracownika kosztem swojego praco-
dawcy. Jak się Pan do tej sytuacji odniesie?  
Jan Puchała: Rynek pracy, zarówno lokalny
jak i ogólnopolski, powoli się przeobraża. Hasło
- Polska rajem dla pracodawcy - odeszło do la-
musa. Wszystko za sprawą obecnej sytuacji
demograficzno-gospodarczej, której prognozy
nie napawają optymizmem. Przewiduje się sto-
pniowy spadek liczby osób w wieku produkcyj-
nym. Zdaniem specjalistów w najbliższych la-
tach będziemy świadkami sytuacji, w której pra-
codawcom trudniej będzie znaleźć odpowied-
nio wykwalifikowanego i kompetentnego pra-
cownika. Tym samym, zwiększy się rywalizacja
o pozyskanie takich osób. Tych z kolei do pracy
zachęci wynagrodzenie lepsze niż to, które ofe-
ruje konkurencja. Jak wykazują raporty, nad-
wyżki i deficyty w zatrudnieniu ewoluują w eks-
presowym tempie. To co na dzień dzisiejszy
mieści się w kategorii deficytu, jutro może oka-
zać się nadwyżkowe. Dlatego niezbędny jest
odpowiedni, dopasowany do potrzeb rynku sys-
tem edukacji, który pozwoli na późniejsze, bez-
problemowe znalezienie pracy i podjęcie trwa-
łego zatrudnia.

Dobry pomysł na biznes szansą dla młodych przedsiębiorców
O przedsiębiorczości lokalnych mieszkańców oraz Limanowskiej Gali Przedsiębiorczości 

– rozmowa z Janem Puchałą Starostą Limanowskim.
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      Celem corocznego święta limanowskiej
przedsiębiorczości jest podkreślenie roli i zna-
czenia firm funkcjonujących i mających realny
wpływ na rozwój gospodarczy Powiatu. Gala to
również okazja do podziękowań ludziom, którzy
tworzą przyjazny klimat wokół lokalnej przed-
siębiorczości. XII Limanowska Gala Przedsię-
biorczości odbyła się pod honorowym patrona-
tem Elżbiety Bieńkowskiej - Komisarz UE ds.
Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsię-
biorczości oraz Małych i Średnich Przedsię-
biorstw, Wiesława Janczyka - Sekretarza Sta-
nu w Ministerstwie Finansów oraz Jacka Krupy
- Marszałka Województwa Małopolskiego.
      W tym roku, Kapituła pod przewodnictwem
dra Tomasza Krupińskiego - Przewodniczącego
Rady Powiatu wyróżniła najlepszych przedsię-
biorców w kategoriach: „Debiut Gospodarczy
Roku 2016”, „Lider Biznesu 2016”, „Lider Biz-
nesu - Laureat Internautów 2016”, „Pracodaw-
ca Roku” oraz „Za działalność charytatywną
wśród lokalnej społeczności”. 
      Medale i odznaczenia „Zasłużony dla Pow-
iatu Limanowskiego” otrzymali: bp tarnowski
Andrzej Jeż oraz Stanisław Gągała. Honoro-
wymi medalami Limanowskiej Gali Przedsię-
biorczości odznaczono: Wiesława Janczyka,
Marka Sowę, Władysława Biedę, Sławomira

Kalisza, Jacka Krupę, Ryszarda Kulmę, Ur-
szulę Nowogórską, Józefa Pilcha, Piotra
Świeżego oraz Mieczysława Urygę. Srebrnym
Krzyżem Zasługi uhonorowano Halinę Zapałę,
zaś Brązowym Krzyżem Zasługi Bogu-sława
Wardzałę i Piotra Zająca.  
      Jako pierwszy rozstrzygnięty został kon-
kurs pn. „Debiut Gospodarczy Roku 2016”.
Główną statuetkę otrzymał Kazimierz Buko-
wiec „Żmiącka Suszarnia”. W kolejnej kate-
gorii „Lider Biznesu 2016” ex aequo zwyciężyli:
“PAWLIMEX” Frima Produkcyjno-Usługowo-
Handlowa Paweł Wojak Stara Wieś oraz “IN-
STAR” Spółka Jawna Marek Czamara, Józef
Hajdyła, Jan Pytel Limanowa. Laureatem inter-
natów w kategorii „Lider Biznesu – Laureat In-
ternautów 2016” została firma “Gold Drop”
Sp. z o.o. zaś tytuł „Pracodawcy Roku” przy-
padł Wincentemu Krzyżakowi Gospodarstwo
Sadownicze. Wyróżnienie „Za  działalność cha-
rytatywną wśród lokalnej społeczności” otrzy-
mali Czesław Szynalik oraz Adam Dudek.
      Przeprowadzone konkursy mają na celu
służyć promocji lokalnego biznesu, a przyznane
tytuły pomóc wyróżnionym firmom w umocnie-
niu ich marki na rynku. Dają także możliwość
posługiwania się danym tytułem w materiałach
promocyjno-reklamowych.

XII Limanowska Gala Przedsiębiorczości
18 listopada br. w Limanowskim Domu Kultury odbyła się XII Limanowska Gala Przedsię-
biorczości. Przedsięwzięcie zorganizował Powiat Limanowski, Regionalne Stowarzyszenie
Przedsiębiorców oraz Powiatowy Urząd Pracy.
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Ruszają e-usługi w informacji
przestrzennej! 
- Jeszcze w grudniu br. Powiat Limanowski planuje podpisać umo-
wę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego do-
tyczącą dofinansowania realizacji zadania „E – usługi w informacji
przestrzennej Powiatu Limanowskiego” w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata
2014 – 2020  (RPO WM), Działanie: 2.1 E – administracja i otwarte
zasoby, poddziałanie 2.1.4 E-usługi w informacji przestrzennej -
informuje Andrzej Matlęga, Sekretarz Powiatu. Poziom dofinan-
sowania wynosić będzie ponad 8,2 mln zł – co stanowi 90% war-
tości zadania.
      - W ramach tego projektu wykonana zostanie między innymi cyfry-
zacja wszystkich operatów pomiarowych znajdujących się w państwo-
wym zasobie geodezyjnym i kartograficznym, co w sposób zdecydowa-
ny ułatwi pracę geodetom oraz usprawni udostępnianie operatów klien-
tom Urzędu. W dalszej kolejności przystąpimy do utworzenia cyfrowych
map ewidencyjnych oraz zasadniczych dla terenu gmin: Mszana Dolna,
Laskowa oraz Dobra. Wysokość dofinansowania pozwoli na ułatwienie
dostępu do danych geodezyjnych na terenie naszego powiatu i na wy-
soki poziom i dobrą jakość cyfrowej administracji – mówi Jan Puchała
Starosta Limanowski. 
      Projekt przeszedł oceny pozytywne. Pierwsza z nich - formalna -
zakończyła się 8 sierpnia 2016 r., druga finansowa - 1 września 2016
r., a trzecia - merytoryczna  - w dniu 6 września 2016 r. Natomiast 3
listopada 2016 r. oceniono wpływ projektu na rozwój gospodarczo –
społeczny. W związku z tym, Powiat Limanowski jest w przededniu
podpisania umowy na dofinansowanie zadania „E – usługi w informacji
przestrzennej Powiatu Limanowskiego”. 
      Realizacja powyższego zadania pozwoli na uruchomienie e-usług, 
z których korzystać będą mogli zarówno geodeci jak i wszyscy klienci
Urzędu. Przyczyni się to do szybszej realizacji niektórych wniosków
oraz na załatwianie spraw bez konieczności wychodzenia z domu. 
W ten sposób Powiat Limanowski w tej jakże bardzo trudnej i tech-
nicznej dziedzinie jaką jest geodezja i kartografia, wychodzi naprzeciw
wymaganiom i potrzebom, jakie stawia przed sobą XXI wiek.

E-administracja w Starostwie
Powiatowym w Limanowej 

Powiat Limanowski w ramach programu „E-administracja w Po-
wiatach Małopolski” pozyskał prawie milion złotych na wdrożenie
usług elektronicznych w Starostwie Powiatowym w Limanowej.  
      Poprzez elektroniczny kontakt z urzędem, Starostwo Powiatowe
chce zapewnić swoim klientom dostęp do tzw. usług on-line, dzięki któ-
rym będzie można zgłaszać sprawy 24 godziny na dobę przez siedem
dni w tygodniu, a także w święta. Dla klienta jest to przede wszystkim
oszczędność czasu i wygoda, gdyż kontakt elektroniczny możliwy jest
z domu, z biura, czy nawet w czasie podróży. 
      - Zdajemy sobie sprawę z tego, że klient, aby załatwić sprawę 
w urzędzie musi niejednokrotnie wziąć w pracy urlop – mówi Jan Pu-
chała starosta limanowski. - Dlatego też wychodzimy naprzeciw oczeki-
waniom mieszkańców powiatu limanowskiego, by jak najwięcej spraw
mogli załatwić w sposób elektroniczny, tak by ograniczyć swoje wizyty
w Urzędzie maksymalnie do jednej.
      Już niedługo rozpoczną się prace m.in. nad wdrażaniem nowoczes-
nego „systemu kolejkowego”, który automatycznie będzie wysyłał SMS
do klientów z przewidywaną godziną odbioru na przykład prawa jazdy.
Za pośrednictwem Internetu, klient będzie mógł umówić się na konkret-
ny dzień i godzinę do tutejszego urzędu, dzięki czemu nie będzie musiał
obawiać się, że po przyjściu zastanie kolejkę, bowiem właśnie na niego
będzie już czekał pracownik.  
      - Nieustannie wdrażamy innowacyjne i nowoczesne rozwiązania
do obsługi klienta, a także stale podnosimy standardy jakościowe pracy
w urzędzie – mówi Jan Puchała. - Już prawie od pół roku w naszym
Urzędzie można płacić kartą, co dla wielu osób jest dużym udogodnie-
niem. Jako zarządzający Starostwem Powiatowym, popieram koncep-
cję administracji jako „służby publicznej". A to determinuje konieczność
otwarcia się na klienta – jego potrzeby, oczekiwania, wartości oraz emo-
cje. Tego samego oczekuję od moich pracowników – dopowiada staro-
sta limanowski.
      Realizacja e-usług przyczyni się do sprawniejszej i szybszej obsługi
klienta, co stanowi odpowiedź na zmieniającą się rzeczywistość, do
której urzędy muszą obecnie się dostosować. Ponadto powyższe roz-
wiązania ograniczą m.in. koszty usług pocztowych, gdyż w momencie
kiedy klient zadeklaruje pełną obsługę elektroniczną swojej sprawy,
niepotrzebne będzie przesyłanie korespondencji drogą tradycyjną.

Andrzej Matlęga, 
Sekretarz Powiatu Limanowskiego



      - To dla nas ogromne wyróżnienie. Przy-
znane nagrody są efektem ciężkiej pracy wielu
ludzi, którzy z pasją i zaangażowaniem realizu-
ją powierzone im zadania. Aktywność limanow-
skiego PCPR  ma szeroki zasięg, jednostka po-
maga wielu potrzebującym. Cieszy też fakt, że
nasza praca nie idzie na marne i wciąż zgła-
szają się nowi sponsorzy. Również ze środków
Powiatu doposażamy wypożyczalnię w nowy
sprzęt – mówi Agata Zięba, członek Zarządu
Powiatu Limanowskiego. 
      Konkurs „Samorząd Równych Szans” reali-
zowany był w dwóch etapach jednocześnie,
wojewódzkim i ogólnopolskim. Kapituła konkur-
sowa przy ocenie nadesłanych prac pod uwagę
wzięła jakość i wpływ projektów na poprawę sy-
tuacji grup docelowych, zwłaszcza w obszarze
dostępu do informacji dotyczącej zwiększenia
samodzielności osobom z niepełno sprawnoś-
ciami do pełnego udziału we wszystkich aspek-
tach życia.
      14 września 2016r. w siedzibie Regional-
nego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie
miało miejsce rozdanie nagród i wyróżnień za
najlepsze działania gminne i powiatowe na
etapie wojewódzkim. Tytułem „Małopolskiego
Samorządu Równych Szans” nagrodzono Po-
wiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limano-
wej za projekt pn. „Powiatowa Wypożyczalnia
Sprzętu Rehabilitacyjnego i Ortopedycznego”.
Projektowi przyznano I miejsce.
      25 listopada 2016r. kapituła konkursowa
przyznała nagrody za etap ogólnopolski „Samo-
rządu Równych Szans”. Wśród wyróżnionych

w kategorii najlepszy powiat, ponownie znalazł
się projekt Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Limanowej pn. „Powiatowa Wypo-
życzalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego i Ortope-
dycznego”. Z rąk Roberta Kwiatkowskiego
Prezesa Zarządu PFRON, wyróżnienie odebra-
ła Agata Zięba członek Zarządu powiatu lima-
nowskiego. W uroczystościach uczestniczyła
także Monika Nawalaniec, dyrektor limanow-
skiego PCPR, a także Marta Mordarska, dyrek-
tor krakowskiego oddziału PFRON. 

Warto wiedzieć. „Samorząd równych szans” to
ogólnopolski konkurs realizowany przez Fun-
dację Instytutu Rozwoju Regionalnego od roku
2009. Celem przedsięwzięcia jest promocja 
najlepszych praktyk jednostek samorządu tery-
torialnego w zakresie polityki na rzecz praw
osób z niepełnosprawnościami i poprawy ja-
kości życia.

14 września i 25 listopada br. Powiat Limanowski odebrał w Krakowie nagrody w konkursie
pn. „Samorząd Równych Szans”za działania podejmowane na rzez osób niepełnospraw-
nych. Konkurs organizowany jest przez Fundację „Instytut Rozwoju Regionalnego”. 
W uroczystościach udział wzięły Agata Zięba – członek Zarządu Powiatu Limanowskiego
oraz Monika Nawalaniec – dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej.  

Powiat Limanowski nagrodzony za 
Powiatową Wypożyczalnię Sprzętu 

Rehabilitacyjnego i Ortopedycznego 
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PCPR zachęca 
do udziału w kampanii 
„Niebieska Wstążka” 

Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Limanowej w dniach od 10 do 25
listopada br. na znak sprzeciwu wobec przemo-
cy w rodzinie, w związku z kampanią pn. „Nie-
bieska Wstążka” Kocham! Nie bije! Pomagam!
nosili niebieską wstążkę. 
      Ideą akcji jest zachęcanie klientów pomocy
społecznej i zwrócenia uwagi na problem prze-
mocy w rodzinie, szkole i otoczeniu, a także
wskazanie na możliwość uzyskania specjalisty-
cznej pomocy w Powiatowym Centrum Pomocy
Rodzinie w Limanowej. Jest to przede wszyst-
kim pomoc psychologiczna i poradnictwo praw-
ne, a także program korekcyjno-edukacyjny dla
osób stosujących przemoc w rodzinie, mają-
cych trudności z kontrolą emocji. To także gru-
pa wsparcia dla osób doświadczających prze-
mocy w rodzinie, powstała w ramach programu
terapeutyczno-wspierającego.
      Zatem zachęcamy mieszkańców Powiatu
Limanowskiego do pozyskania informacji o pro-
wadzonych działaniach w zakresie przeciw-
działania przemocy w rodzinie na miejscu 
w siedzibie tutejszego Centrum przy ulicy Józe-
fa Marka 9 (I p. bud. A Starostwa Powiatowego
w Limanowej, pok. 105) lub dzwoniąc pod nu-
mer telefonu: (18) 333 79 12.
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12 września br. w Urzędzie Wojewódzkim 
w Krakowie oficjalnie przekazano limanow-
skiemu szpitalowi samochód sanitarny
marki Mercedes Sprinter, który w czasie
Światowych Dni Młodzieży w Krakowie słu-
żył podczas wykonania zadań związanych
z zabezpieczeniem VIP-ów. 
      Józef Pilch Wojewoda Małopolski, pod-
czas oficjalnego spotkania w Krakowie prze-
kazał na ręce Jana Puchały Starosty Lima-
nowskiego dokumenty potwierdzające bez-
płatne użytkowanie ambulansu. Tego samego
dnia po południu przy Szpitalu Powiatowym 
w Limanowej Jan Puchała Starosta Limanow-
ski, Tomasz Krupiński Przewodniczący Rady

Powiatu, Mieczysław Uryga wicestarosta oraz
członkowie Zarządu Powiatu Limanowskiego
– Agata Zięba i Wojciech Włodarczyk oficjalnie
przekazali dokumentację oraz pojazd na ręce
Marcina Radzięty dyrektora powiatowego szpi
-tala w Limanowej. W spotkaniu udział wzięli
także Mariusz Bobula zastępca dyrektora szpi-
tala oraz Zbigniew Jeż kierownik Działu Trans-
portu Sanitarnego. Swoją obecność zaznaczył
również Radny Województwa Małopolskiego
– Grzegorz Biedroń.
      Podczas spotkania, starosta limanowski
wyraził swoją wdzięczność za przekazanie
nowoczesnego samochodu sanitarnego, który
na lata posłuży mieszkańcom powiatu. - Bar-

dzo się cieszę, że karetka zakupiona do ob-
sługi VIP-ów na czas Światowych Dni Młodzie-
ży, trafiła do naszego szpitala. Jednocześnie,
na ręce Wiesława Janczyka Wiceministra Fi-
nansów kieruję podziękowania, gdyż dzięki
jego osobistemu zaangażowaniu udało nam
się pozyskać ten pojazd – powiedział starosta. 
      Podziękowania skierowane zostały rów-
nież na ręce Wojewody Małopolskiego – Jó-
zefa Pilcha za przekazanie karetki, a także do
Radnego Województwa Małopolskiego –
Grzegorza Biedronia za aktywne wsparcie
działań wiceministra Wiesława Janczyka. 
      Starosta limanowski przekazał również
dyrekcji szpitala oraz całej kadrze podzięko-
wania od wojewody za udział w zabezpiecze-
niu medycznym podczas Światowych Dni
Młodzieży (pod koniec lipca br.  szpital powia-
towy w Limanowej uruchomił oraz udostępnił
organizatorom ŚDM w Brzegach dwie nieu-
stannie dyżurujące przez cztery doby karetki
wraz z personelem medycznym).
      Dyrektor Powiatowego Szpitala w Lima-
nowej Marcin Radzięta podziękował Zarzą-
dowi i Radzie Powiatu, a także wszystkim tym,
którzy przysłużyli się do przekazania karetki
dla limanowskiego szpitala. Szczególne po-
dziękowania skierował także na ręce nieobec-
nego w trakcie przekazania w Limanowej,
Wiceministra Finansów Wiesława Janczyka 
i podkreślił, że dzięki takim osobom, limanow-
ski szpital mógł wzbogacić się o najwyższej
klasy samochód specjalistyczny, co pozwoli na
poczucie  bezpieczeństwa pacjentom.

Dom Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej
obchodził jubileusz 25-lecia istnienia ośrod
-dka. Na ręce dyrektor placówki Mał-gorza-
ty Łukasik, Jan Puchała Starosta Limanow-
ski i Mieczysław Uryga, wicestarosta złożyli
list gratulacyjny, pamiątkową rzeźbę i kli-
matyzator.

      – Jubileusz ten jest okazją do złożenia na
ręce pani dyrektor i wszystkich pracowników
podziękowań za nieustannie życzliwe serce na
potrzeby drugiego człowieka. Fachowa opieka,
jaką każdego dnia doświadczają pensjonar-
iusze, pozwala na przebywanie im w miejscu,
w którym czują się bezpiecznie i komfortowo -

mówił Jan Puchała, starosta limanowski. -
Pomoc niesiona drugiemu człowiekowi pomi-
mo upływu wielu lat nie traci na wartości, wy-
maga jednak ogromnej cierpliwości i odpowie-
dzialności.
      Podczas uroczystości, mieszkańcy DPS-u
zaprezentowali specjalnie przygotowany przez
siebie na tę okazję program artystyczny. 
Warto wiedzieć. DPS w Mszanie Dolnej istnie-
je od 1 lipca 1991r. i jest jednostką organiza-
cyjną powiatu limanowskiego. Aktualnie fun-
kcjonuje na podstawie decyzji nr 11/2012 Wo-
jewody Małopolskiego z dnia 15 listopada
2012 r. Stanowi placówkę dla osób psychicz-
nie chorych. Jej celem jest zapewnienie bez-
piecznego i godnego życia osobom wymaga-
jącym całodobowej opieki z powodu choroby 
i niepełnosprawności, nie mogącym samo-
dzielnie funkcjonować w środowisku rodzin-
nym. Dom Pomocy Społecznej w Mszanie
Dolnej to miejsce, w której troskliwa opieka 
o podopiecznych, klimat przyjaznej atmosfery
i zaufania są na porządku dziennym. Placów-
ka spełnia wszystkie standardy i wymogi. Mo-
że pochwalić się przestronnymi pokojami oraz
bogato wyposażoną bazą terapeutyczną i re-
habilitacyjną. Dysponuje 48 miejscami.       

25-lecie DPS w Mszanie Dolnej

Szpital pozyskał karetkę! 



18 listopada został zaprzysiężony rząd Pani
Premier Beaty Szydło. Jak Pan ocenia ten
rok?
Wiesław Janczyk: Cieszy mnie realizacja celu
podstawowego przywrócenia Państwa Polskie-
go obywatelom i poczucia tego, że jesteśmy 
u siebie, że jesteśmy jedną rodziną i wspólnotą,
której na imię Polska. Sprawy zwykłych ludzi
są zauważone i jest podejmowana próba roz-
wiązywania podstawowych potrzeb i słusznych
postulatów określających normy współżycia
społecznego, relacje grup społecznych i zawo-
dowych. Z zastanowieniem podchodzi się do
warunków prowadzenia aktywności gospodar-
czej, szukając właściwego balansu dla prowa-
dzenia biznesu przez małe, średnie, często ro-
dzinne firmy, duże i zagraniczne tak, aby przy-
wrócić Państwu moc do prowadzenia aktywnej
polityki.
Czy ludzie odczuli tę zmianę?
W.J.: Trudno powiedzieć, że nie. Oczekiwano
tym razem nie obietnic tylko konkretów. Te kon-
krety zostały dostarczone. Dzięki programowi
Rodzina 500+ Polska znacznie awansowała 
o 16 pozycji na 4 miejsce Państw UE pod
względem poziomu wsparcia rodzin. Od 1 mar-
ca 2017r. najniższa renta i emerytura z ZUS 
i KRUS wyniesie 1000 zł. Już w tym roku szkol-
nym to rodzice decydowali, czy 6 letnie dziecko
pójdzie do szkoły. Zmieniliśmy kodeks rodzinny
i opiekuńczy, zakazując odbierania rodzicom
dzieci wyłącznie ze względu na złe warunki fi-
nansowe. Rząd zdecydował o wsparciu kobiet
w tzw. trudnej ciąży. Zaproponowaliśmy 100
pro-przedsiębiorczych zmian dla firm. Pakiet
Konstytucja dla Biznesu, który obejmuje wzmo-
cnienie służebnej roli administracji wobec oby-
wateli i przedsiębiorców. Program Odpowie-
dzialnego Rozwoju.

Rząd obiecuje, że 1 października 2017r. jak
kiedyś, wiek emerytalny wróci do 60 lat dla
kobiet i 65 lat dla mężczyzn?
W.J.: W budżecie na przyszły rok zapisano
środki na przywrócenie wieku emerytalnego po
III kwartale. Dodam więcej, kiedy rozmawiamy
właśnie toczy się dyskusja, którą teraz sam
zresztą inicjowałam, żeby jednak od 1 stycznia
podnieść kwotę wolną wykonując orzeczenie
Trybunału Konstytucyjnego i oczekiwanie spo-
łeczne najmniej zarabiających. Oznacza to og-
romne przyspieszenie realizacji obietnic wybor-
czych ugrupowania sprawującego władzę Pra-
wa i Sprawiedliwości. Pan Prezydent Andrzej
Duda złożył do Sejmu projekt o pomocy dla fran
-kowiczów, tu włączyłem się autorsko do dys-
kusji i zaproponowałem warunki, jakie mogą
ułatwić zamianę kredytów walutowych na zło-
towe i wyłączyć znaczne ryzyko z tych umów.

13więcej na www.janczyk.pl

Spełnia się mój sen o przywróceniu 
prawdziwej Polski

Rozmowa z Wiceministrem Finansów
- Wiesławem Janczykiem

Spełnia się mój sen o przywróceniu Polski oby-
watelom. Ciężko pracuję, ale mam z tego saty-
sfakcję. Nieraz mówię, że przysłowiowa praco-
witość benedyktyńska przy pracowitości człon-
ków obecnego rządu jest mocno przereklamo-
wana. Nad dobrą zmianą pracujemy godzina
po godzinie.
Czy w tym wszystkim jest miejsce na spra-
wy regionu?
W.J.: Ludzie na Limanowszczyźnie uczestniczą
w tych zmianach, bo dotyczy to każdego oby-
watela. Nie zapominam o sprawach najważniej-
szych, na które czekają tu mieszkańcy - linia
kolejowa do Podłęża została wpisana na listę
programów podstawowych Krajowego Progra-
mu Kolejowego. Trwają negocjacje z Komisją
Europejską na temat finansowania inwestycji.
Druga rzecz to droga krajowa 28 biegnąca
przez Powiat i miasto Limanową. W tym roku
oddano rondo w Sowlinach, poszerzane jest
skrzyżowanie na Zamieściu, tak żeby zabezpie-
czało płynny ruch w kierunku Słopnic. Wybudo-
wano wiele chodników z pieniędzy budżetu
Państwa. Przygotowujemy dalsze plany jak
przebudowa skrzyżowania ul. Jana Pawła, Ko-
pernika, Piłsudskiego i wiele innych na przebu-
dowę i modernizację dróg powiatowych i gmin-
nych. 
      Na koniec roku 2016 pragnę serdecznie po-
dziękować za wielkie wsparcie dla mojej pracy
wszystkim Państwu, którzy często dobrym sło-
wem czy osobistym zaangażowaniem wzmac-
niacie te wszystkie działania. W sposób jednak
szczególny muszę podziękować Radzie Powia-
tu Limanowskiego i Zarządowi Powiatu, Wój-
tom, Burmistrzom i wszystkim Radnym i oso-
bom działającym zawodowo i społecznie dla
rozwoju i dobra naszej limanowskiej wspólnoty.
Rozmawiała Agnieszka Piwko
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Rekordowo niskie bezrobocie!

      Stopa bezrobocia w powiecie limanowskim
na koniec października 2016 r. wyniosła 10,0%
i w stosunku do września br. spadła o 0,2%.
Większość osób bezrobotnych (84,5%) sta-
nowią osoby poprzednio pracujące, zwolnieni 
z przyczyn zakładu pracy to nieznaczny odsetek
zarejestrowanych (7,8%), 193 osoby bezrobot-
ne posiadały orzeczenie o stopniu niepełno-
sprawności, 1095 to osoby bezrobotne zareje-
strowane po raz pierwszy.
      Zdecydowaną większość wśród zarejestro-
wanych osób bezrobotnych (88,7%) stanowią
osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy.
Do tej kategorii zaliczamy osoby:
- do 30 r.ż. –  2230 osób,
- powyżej 50 r.ż. – 957 osób,
- posiadające co najmniej jedno dziecko do 

6 r.ż. - 992 osoby,
- niepełnosprawne - 193 osoby,
- posiadające co najmniej jedno dziecko niepeł-

nosprawne do 18 r.ż. - 5 osób,
- korzystające ze świadczeń z opieki społecznej

- 57 osób,
- długotrwale bezrobotne - 2662 osoby.
      Tych ostatnich jest najwięcej, stanowią
49,7% ogółu zarejestrowanych. W pierwszej
kolejności Urząd kieruje wsparcie właśnie do
w/w grup osób bezrobotnych. Z ogólnej liczby
bezrobotnych prawo do zasiłku posiada jedynie
13,5% zarejestrowanych osób.
      Rejestracja i wyłączenia z ewidencji bezro-
botnych. W listopadzie, zarejestrowano i zgło-
szono do ubezpieczenia zdrowotnego 738 osób
tj. o 119 mniej niż w miesiącu poprzednim, 
z czego 84,4% to bezrobotni rejestrujący się po
raz kolejny. W omawianym okresie z ewidencji
osób bezrobotnych wyłączono w sumie 802
osoby. Podobnie jak w miesiącach poprzednich
najczęstszą przyczyną wyłączenia było podję-
cie pracy - 395 osób. Warto zwrócić uwagę, że
73,2% to podjęcia pracy niesubsydiowanej tj.
niewspieranej środkami Funduszu Pracy. Prace
subsydiowane środkami Funduszu Pracy w li-
stopadzie br. podjęło 106 osób, w tym:
- prace interwencyjne - 37 osób,
- podjęcie działalności gospodarczej - 25 osób,
- refundacja kosztów zatrudnienia bezrobotne-

go - 22 osoby,

- refundacja pracodawcy kosztów wynagrodze-
nia, nagrody, składek na ubezpieczenie skie-
rowanego bezrobotnego do 30 r.ż. - 7 osób,

- podjęcie pracy poza miejscem zamieszkania
/bon zasiedleniowy/ - 5 osób,

- podjęcie pracy w ramach bonu zatrudnienio-
wego - 6 osób,

- podjęcie pracy w ramach dofinansowania wy-
nagrodzenia przez bezrobotnego powyżej 50
r.ż. - 4 osoby.

      Ponadto na staż skierowano 74 osoby 
(w tym 10 w ramach bonu stażowego), szkole-
nie rozpoczęło 120 osób.
      Spośród osób bezrobotnych wyłączonych 
z ewidencji: 84 osoby nie potwierdziło gotowoś-
ci do podjęcia pracy, 48 osób dobrowolnie zre-
zygnowały ze statusu bezrobotnego, 31 osób
odmówiło przyjęcia odpowiedniej pracy lub innej
formy pomocy, 19 osób nabyło prawa emerytal-
ne, rentowe lub prawo do świadczenia przede-
merytalnego, 31 osób zostało skreślonych 
z innych powodów.
      Aktywne formy przeciwdziałania bezrobo-
ciu. Od początku 2016 roku, z aktywnych form
przeciwdziałania bezrobociu /dofinansowywa-
nych ze środków Funduszu Pracy/ skorzystało
łącznie 3021 osób bezrobotnych w tym skiero-
wano do pracy:
- 409 osób w ramach prac interwencyjnych,
- 84 osoby w ramach robót publicznych,
- 415 osób otrzymało jednorazowo środki na

rozpoczęcie własnej dz. gospodarczej,
- 221 osób w ramach refundacji kosztów wypo-

sażenia stanowiska pracy,
- 365 osób w ramach refundacji pracodawcy

kosztów wynagrodzenia, nagrody, składek na
ubezpieczenie skierowanego bezrobotnego
do 30 r.ż.

- 59 osób w ramach bonu na zasiedlenie,
- 53 osoby w ramach dofinansowania wynagro-

dzenia za zatrudnienie skierowanego bezro-
botnego powyżej 50 r.ż.,

- 50 osób w ramach bonu zatrudnieniowego,
- 789 osób na staż, w tym 28 w ramach bonu

stażowego,
- 558 osób na szkolenia zawodowe,
- 18 osób na prace społecznie użyteczne.

Zakończenie kadencji
Powiatowej Rady 

Zatrudnienia w Limanowej
22 listopada 2016 roku w Starostwie Po-
wiatowym w Limanowej odbyło się ostat-
nie w tej kadencji posiedzenie Powiatowej
Rady Zatrudnienia w Limanowej

      Na początku spotkania, Jan Puchała Sta-
rosta Limanowski oraz Marek Młynarczyk dy-
rektor Powiatowego Urzędu Pracy wraz ze
swoim zastępcą Anną Cuper, złożyli podzię-
kowania dla Pani Krystyny Lis – inspektora
powiatowego, która po 45. latach pracy za-
wodowej przeszła na emeryturę. 
      -To zaszczyt mieć w szeregach takich
pracowników jak Pani Krystyna. Z tego co
wiem, nie była pani ani jednego dnia na L4 -
powiedział Jan Puchała, Starosta Limanow-
ski, dziękując za lata pracy. - Na czas emery-
tury życzę dużo uśmiechu, zdrowia i zasłużo-
nego odpoczynku.
      Obecny na posiedzeniu Starosta Lima-
nowski Jan Puchała podziękował także człon-
kom Rady za pracę w czteroletniej kadencji
życząc zadowolenia z poczucia dobrze wy-
pełnionej służby na rzecz powiatu limanow-
skiego. Podziękowania i życzenia członkom
Rady oraz Dyrekcji Powiatowego Urzędu Pra-
cy złożył również obecny Przewodniczący
Rady Franciszek Dziedzina, który dokonał
podsumowania prac Powiatowej Rady Za-
trudnienia w kadencji 2012-2016.
      Powiatowa Rada Zatrudnienia pozytyw-
nie zaopiniowała propozycję zmian w podzia-
le środków Funduszu Pracy i Europejskiego
Funduszu Społecznego na finansowanie ak-
tywnych programów realizowanych przez
PUP w Limanowej w 2016 roku. Przedmiotem
obrad Rady było również omówienie aktual-
nej sytuacji na rynku pracy powiatu limanow-
skiego oraz bieżącej działalności PUP w Li-
manowej.
      Cztery lata kadencji Powiatowej Rady Za-
trudnienia to czas ścisłej i owocnej współ-
pracy z Powiatowym Urzędem Pracy, szereg
konsultacji i uzgodnień dotyczących efektyw-
nego wydatkowania środków Funduszu Pra-
cy na aktywne programy, organizacji wielu
przedsięwzięć na rzecz promocji zatrudnie-
nia, wspierania przedsiębiorczości i przeciw-
działania bezrobociu na terenie powiatu lima-
nowskiego.

- Na koniec listopada 2016r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Limanowej zare-
jestrowanych było 5356 osób bezrobotnych i jest to najniższy poziom bezrobo-
cia w Powiecie od początku prowadzenia statystyk publicznych w tym zakresie.
W porównaniu do danych z końca października br. nastąpił spadek o 64 osoby,
a porównując do danych z końca listopada roku ubiegłego odnotowano spadek
o 1907 osób bezrobotnych - informuje Wojciech Włodarczyk, członek Zarządu
Powiatu Limanowskiego. Starosta Jan Puchała dziękuje wszystkim tym, dzięki
którym obecne bezrobocie jest najniższe w historii Powiatu Limanowskiego! 
- Dzięki decyzjom podejmowanym przez Członków Zarządu Powiatu, dyrekcji
i pracowników Powiatowego Urzędu Pracy osiągnęliśmy wspólny cel jakim jest
realny spadek bezrobocia na terenie naszego Powiatu. Chcę podkreślić, że
jest to efekt współdziałania samorządu z lokalnymi przedsiębiorcami, którzy
dzięki przekanemu wsparciu finansowemu utworzyli nowe miejsca pracy.

Wojciech Włodarczyk,
Członek Zarządu 

Powiatu Limanowskiego
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XVI Powiatowy Przegląd Dorobku Artystycznego i Kulinarnego
Kół Gospodyń Wiejskich Powiatu Limanowskiego połączony 

z XVIII Powiatowym Świętem Owocobrania w Łukowicy 

W pierwszy dzień odbył się  XVI Powiatowy
Przegląd Dorobku Artystycznego i Kulinar-
nego Kół Gospodyń Wiejskich Powiatu Li-
manowskiego. Spotkanie rozpoczął barwny
występ dzieci z zespołu regionalnego z Łu-
kowicy. Następnie Starosta Limanowski Jan
Puchała oraz Wójt Gminy Łukowica Czesła-
wa Rzadkosz w asyście zaproszonych gości
dokonali oficjalnego otwarcia imprezy.
      Na początku Przeglądu odbył się finał kon-
kursu na Najlepszy obiekt turystyki w Powiecie
Limanowskim w kategorii Hotele i  Agroturysty-
ka oraz Najlepszy produkt lokalny Powiatu Li-
manowskiego 2016 w kategorii Kulinaria i Rę-
kodzieło, zorganizowany przez Powiat Lima-
nowski przy współpracy Lokalnej Grupy Działa-
nia - Przyjazna Ziemia Limanowska. 
      Najlepszym Obiektem Powiatu Limanow-
skiego 2016 w kategorii Hotele uznany został -
hotel Limanowa państwa Magdaleny Witkow-
skiej-Cichórz i Piotra Cichórz. W kategorii Agro-
turystyka - Najlepszym Obiektem Powiatu Li-
manowskiego 2016 roku uznane zostało Gos-
podarstwo Agroturystyczne „Za piecem”
Marii Orzeł ze Strzeszyn. Natomiast laureatem
na Najlepszy Produkt Lokalny Powiatu Lima-
nowskiego 2016 w kategorii Kulinaria i Ręko-
dzieło uznany został „Chleb Męciński” pań-
stwa Haliny i Marka Piwowar z Męciny.
      Każdy z laureatów oprócz pamiątkowej sta-
tuetki otrzymał nagrodę w wysokości 1000 zł
oraz certyfikat uprawniający do posługiwania
się logiem Produkt Lokalny Powiatu Limanow-
skiego 2016 roku!

      Po wręczeniu nagród laureatom, rozpoczę-
ła się rywalizacja Kół Gospodyń Wiejskich z te-
renu Powiatu Limanowskiego. Tego dnia, panie
mogły wykazać się zdolnościami kulinarnymi,
jak również rękodziełem artystycznym. - W te-
gorocznym już XVI Przeglądzie Kół Gospodyń
Wiejskich z terenu Powiatu Limanowskiego ko-
misja pragnie podkreślić szczególnie wysoki
poziom konkursu zarówno pod względem arty-
stycznym jak i merytorycznym, co niewątpliwie
jest wynikiem udziału członkiń w licznych semi-
nariach i warsztatach - mówił w imieniu komisji
Benedykt Kafel, etnograf z MCK “Sokół” w No-
wym Sączu.
Wyniki konkursu:
I MIEJSCE - nagroda 2 200 zł dla KGW Krasne
- Lasocice
II MIEJSCE - nagroda po 1800 zł dla  KGW
Laskowa, KGW Podłopień i KGW Zalesie.
III MIEJSCE - nagroda po 1600 zł dla KGW
Łososina Górna i KGW Łukowica. 
      Następnie po ocenie kulinarnych akrobacji,
Jury oceniało wykonanie pieśni ludowych oraz
tradycyjnych scenek obyczajowych. Wręczenia
nagród finansowych i wyróżnień dokonali: wi-
cestarosta limanowski Mieczysław Uryga, Rad-
na Powiatu Limanowskiego i Przewodnicząca
Komisji Kultury, Sportu i Turystyki - Jolanta
Grzegorzek, w imieniu Wójt Gminy Łukowica -
Józef Pietrzak, Radny Powiatu Limanowskiego
oraz Justyna Tokarczyk, Kierownik Biura Pro-
mocji Kultury i Turystyki Starostwa Powiatowe-
go w Limanowej.

      Natomiast drugi dzień Powiatowego Święta
to uroczystości “Owocobrania”, które rozpoczę-
ły się od mszy św. w kościele parafialnym pw.
Matki Boskiej  Wspomożenia Wiernych w Łuko-
wicy, po której przy wtórze orkiestry dętej „Echo
Gminy Łukowica” wszyscy uczestnicy przeszli
w korowodzie na plac przy Gminnym Ośrodku
Kultury. Na scenie nastąpiło uroczyste otwarcie
imprezy, którego dokonali wójt gminy Czesława
Rzadkosz oraz w imieniu Starosty Limanow-
skiego Jana Puchały - Wicestarosta Mieczy-
sław Uryga.
      Barwne i smakowicie wyglądające stoiska
z potrawami regionalnymi kusiły swym sma-
kiem i rozmaitością. Obejrzeć można było wy-
stawę owoców, warzyw, płodów rolnych sa-
downików czy kiermasz krzewów, kwiatów 
i miodu. Zainteresowaniem cieszyła się rywali-
zacja przedstawicieli partnerskich powiatów li-
manowskiego z koszalińskim.
      Imprezę poprowadził znany z wędrówek po
Beskidzie Wyspowym Stanisław Przybylski.
Zabawę zapewnili: zespół „Przyszowianie”, or-
kiestra dęta „Echo Gminy Łukowica”, dziecięcy
zespół regionalny „Dolina Słomki” ze Stronia,
grupa tańca nowoczesnego z Łukowicy oraz
kabaret „Truteń”. Gwiazdą wieczoru była grupa
„Zbóje”. Na zakończenie odbył się pokaz sz-
tucznych ogni. 
      Organizatorami imprezy byli Powiat Lima-
nowski i Gmina Łukowica, natomiast partne-
rem Gmina Jodłownik oraz LGD "Przyjazna
Ziemia Limanowska". 




