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 Pracy i Polityki Społecznej
W Starostwie Powiatowym w Limanowej spotkali się samorządowcy, 
przedstawiciele Urzędów Pracy z Małopolski oraz przedsiębiorcy. 
Dyskutowano o polityce społecznej, prorodzinnej oraz o sytuacji 
lokalnych rynków pracy. Gościem spotkania był Minister Pracy i Polityki 
Społecznej Władysław Kosiniak - Kamysz.

Jan Puchała Starosta Limanowski 
po przywitaniu wszystkich uczestni-
ków spotkania, przedstawił charakte-
rystykę Powiatu Limanowskiego pod 
względem topograficznym i gospo-
darczym. 

Następnie głos zabrał Marek Młyna-
rczyk Dyrektor Powiatowego Urzędu 
Pracy w Limanowej który w krótkiej pre-
zentacji przedstawił sytuacje na limano-
wskim rynku pracy. Skierował także do 
Ministra Pracy szereg pytań dotyczących 
planowanych reform i programów akty-
wizacyjnych. W trakcie spotkania poja-
wiły się także merytoryczne uwagi zwią-
zane z funkcjonowaniem aplikacji on-line 
dla pracowników Urzędów Pracy i zbyt 
duża ilość formalności przy obsłudze 
klientów. Minister podkreślił ich cenny 
charakter i zapowiedział, że zostaną one 
uwzględnione przez pracowników Minis-
terstwa Pracy. 

Spotkanie z Ministrem 

Franciszek Dziedzina Wicestarosta 
Limanowski omówił m.in zakres zadań 
realizowanych przez Powiatowe Cen-
trum Pomocy Rodzinie w tym funkcjono-
wania Zespołu ds. Orzekania o Niepe-
łnosprawności. Podkreślił, że na terenie 
powiatu funkcjonuje 81 rodzin zastę-
pczych korzystających z pomocy PCPR 
w Limanowej. Minister Pracy, odnosząc 
się do statystyk i omawianych proble-
mów dodał, że ostatnie działania Rządu, 
wspierają politykę prorodzinną. Jako 
przykład takich działań podał ostatnie 
zmiany związane z wydłużeniem 
urlopów macierzyńskich. 

Spotkanie dotyczyło także aktualnej 
sytuacji na Rynku Pracy Powiecie Lima-
nowskim i całej Małopolsce. Jednym 
z najważniejszych elementów dyskusji 
była sprawa przekazania części kompe-
tencji Powiatowych Urzędów Pracy ich 

Wojewódzkim odpowiednikom. Włady-
sław Kosiniak - Kamysz w Starostwie 
Powiatowym w Limanowej mówił po raz 
pierwszy o planach zmian, jakie w naj-
bliższym czasie zamierza wprowadzić. 
Większa aktywizacja bezrobotnych i je-
szcze lepsze wyniki pracy urzędników 
zdaniem Ministra Pracy, to będzie efekt 
planowanych zmian. - Trzeba zmienić 
podejście do walki z bezrobociem – prze-
konywał podczas dyskusji w limanow-
skim starostwie - Programy zatrudnienia 
muszą być dostosowane do potrzeb 
lokalnych rynków pracy. Zbieramy pomy-
sły i szukamy nowych rozwiązań, aby 
skutecznie walczyć z bezrobociem – 
podkreślał. 

Na zakończenie Jan Puchała Sta-
rosta Limanowski dodał, że (...) należy 
modyfikować Urzędy Pracy. Po dwudzie-
stu latach ich funkcjonowania rzeczy-
wiście, czas na reformy. Jednak po ich 
wprowadzeniu jesteśmy za tym, aby to 
Powiatowe Urzędy Pracy realizowały 
nowe zadania i cele. To tutaj najlepiej 
znamy sytuacje i wiemy o lokalnych pro-
blemach mieszkańców – mówił starosta.

Odbiór kolejnych inwestycji powiatowych 

W 2012 
 dofinansowanie z rezerwy 

budżetu Państwa w wysokości 1,5 
mln zł.  Pozyskaną kwotę przeznaczył 
na realiazcję 50% wartości zadania 
pod nazwą „Przebudowa obiektów 
mostowych w ciągu drogi powiatowej 
Piekiełko-Tymbark wraz z dojazdami.” 
- W poprzednich latach wyremonto-
waliśmy dojazd do Tymbarku od strony 
Dobrej, ten rok to kolejne inwestycje 
Powiatu na terenach Gminy Tymbark – 
mówi  Starosta Limanow-
ski. 

roku Powiat Limanowski 
otrzymał

Udało nam się pozyskać środki na 
remonty obiektów mostowych w Gminie. 
Zakres robót objął przebudowę trzech 

Jan Puchała

obiektów mostowych - jednego w Pie-
kiełku , oraz dwóch w Tymbarku,  dodaje 
Starosta.

 W trakcie robót dokonano remontu 
zniszczonej części konstrukcji nośnej, 
wykonanie izolacji, wymianę poręczy 
i chodników. Ponadto wraz z wykona-
niem przebudowy, wykonano położenie 
nowej nawierzchni bitumicznej na doja-
zdach do mostów. 

Wartość całkowita  zadania  wy-
niosła:  w tym: dofinanso-
wanie zewnętrzne : 1,3 mln zł. 
- Poprzez remont mostów, poprawiły się 
warunki dojazdu do Tymbarku. Nasze 
inwestycje drogowe ułatwiają działania 

2,6 mln zł.,

w Gminie Tymbark
lokalnym przedsiębiorcom oraz popra-
wiają warunki dojazdu do strefy ekono-
micznej w Gminie. To nie koniec 
inwestycji Powiatu na terenie Gminy 
Tymbark.  W fazie projektu znajduje się 
przebudowa kolejnego mostu – obok 
mleczarni, wraz z remontem nawierzchni 
drogi, zaczynając od centrum Tymbarku 
a kończąc na skrzyżowaniu z drogą 
w kierunku Piekiełka. Remonty które 
przeprowadzamy na terenie Gminy Tym-
bark mają działać na rzecz jej rozwoju – 
informuje 
Planowana jest także przebudowa skrzy-
żowania przy Mleczarni w Tymbarku. 

Jan Puchała.
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Jan Puchała 
Starosta Limanowski

Podczas spotkania dyskutowaliśmy o polityce społecznej, 
prorodzinnej oraz o sytuacji lokalnych rynków pracy. 

Przedstawiliśmy wiele ciekawych propozycji zmian w ustawach.



W dniu 29 listopada br., uchwałą Zarządu Województwa Małopolskiego 

wybrany do dofinansowania kwotą ponad 2 mln zł.

projekt “Budowa narciarskich tras biegowych z funkcją rekreacji letniej 
w rejonie Góry Mogielica, wraz z infrastrukturą  towarzyszącą”, został 

Starostwo Powiatowe w Limano-
wej wystąpiło z wnioskiem w spra-
wie budowy narciarskich tras biego-
wych z funkcją rekreacji letniej w rejo-
nie Góry Mogielica, wraz z infrastru-
kturą  towarzyszącą. Działanie 3.1. 
Rozwój infrastruktury turystycznej. 
Schemat C: Rozwój produktów i oferty 
turystycznej regionu. Na etapie oceny, 
wniosek został poddany uszczegóło-
wieniu i ostatecznie otrzymał pozyty-
wną ocenę. 

Potrzeba realizacji projektu jest wyni-
kiem założeń Strategii Rozwoju Powiatu 
Limanowskiego w zakresie turystyki 
i kultury fizycznej. Należy wykorzystać 
wzrost popularności regionu i dyscypliny 
w związku z rosnącym zainteresowa-

Dzięki temu Zarząd Wo-
jewództwa Małopolskiego, uchwałą 
z dnia 29 listopada br., wybrał wnio-
sek Powiatu Limanowskiego. Wyso-
kość przyznanej dotacji, to aż 75% 
kosztów realizacji całej inwestycji.    

niem narciarstwem biegowym z racji 
sukcesów Justyny Kowalczyk . 

Stąd starania władz Powiatu, a także 
gmin Słopnice, Dobra oraz Kamienica   
mające na celu utworzenie biegowych 
tras narciarskich stokami Mogielicy.   
Całkowita wartość projektu wynosi ok. 
2,7 mln zł. Planowany termin realizacji 
przewidywany jest do końca 2013 r.

Trasy będą ogólnodostępne do 
uprawiania narciarstwa rekreacyjnego 
oraz profesjonalnego. Ponadto inwesty-
cja będzie stanowić atrakcyjną ofertę 
turystyczną również w okresie letnim, 
gdyż wykorzystywana będzie do upra-
wiania rekreacji konnej, rowerowej, 
a także nordic walking - powiedział 

 Starosta Limanowski - Realiza-
cja projektu pozwoli w szczególności  na 
budowanie przewagi konkurencyjnej po-
wiatu w zakresie oferowanych możli-
wości spędzania czasu przez turystów 
i mieszkańców regionu - dodał na zakoń-
czenie starosta.

Jan 
Puchała

Pogorzany, Szczyrzyc, Skrzydlna, Dobra - droga powiatowa łącząca te 
miejscowości została w dniu 6 listopada oficjalnie otwarta i oddana do 
użytku. Przy trasie postawione zostały nowe znaki drogowe. Jest nowa 
zatoka dla autobusów i trzy wyremontowane przystanki. 

Celem projektu było rozładowanie 
znacznego natężenia  ruchu drogowego 
z północno zachodnich rejonów Powiatu 
Limanowskiego (teren gmin Tymbark, 
Dobra, Jodłownik) w kierunku Dobczyc, 
Myślenic, autostrady A4 i Aglomeracji 
Krakowskiej. Dzięki wyremontowanemu 

odcinkowi poprawi się także układ komu-
nikacyjny dla pojazdów ciężarowych, 
przemieszczających się pomiędzy fun-
kcjonującym kamieniołomem w  Porąbce 
a odbiorcami jego produktów z oście-
nnych gmin i powiatów

Koszty realizacji:
Zrealizowany projekt współfinansowany  
był na zasadach 30/70 w ramach 
NPPDL 2012-2015.

Wartość całkowita wyniosła: 

w tym :
-  Dotacja NPPDL -Budżet Państwa:     
   960 687,00 zł. - [ 30,00% ] 
-   1 898 012,28 zł.    
   [ 59,27% ]
-  udział samorządów lokalnych: 
   343 593,00 zł. - [10,73% ]
   w tym :
      Gmina  DOBRA  222 501,00 zł.     
      Gmina  JODŁOWNIK 121 092,00 zł.     

3 202 292,28  zł 

Powiat Limanowski:

Będą trasy narciarskie 
na Mogielicy 
Będą trasy narciarskie 
na Mogielicy 

Około 35,5 km tras biegnących na 
wysokości 750 - 800 m. n.p.m. Pie-
rwsza trasa – mniejsza, zlokalizowana 
będzie wzdłuż istniejącej leśnej drogi 
o łącznej dł. 5,5km. Trasa będzie się 
rozpoczynać i kończyć na terenie sta-
dionu piłkarskiego należącego do klubu 
sportowego Zalesianki Zalesie. Druga 
trasa – większa prowadzona będzie 
drogą stokową, która biegnie wokół G. 
Mogielicy na wys. 750–900 m. n.p.m. 
Całkowita dł. trasy to ok. 25 km. Trasa 
rozpocznie się przy Krzyżu partyza-
nckim na Wyrębiskach a zakończy się w 
pobliżu ujęcia wody pod osiedlem Groń 
w Słopnicach.

Krótka charakterystyka tras:

Wyremontowana droga powiatowaWyremontowana droga powiatowa

Dzięki pracom w ramach NPPDL położona została nowa nawierzchnia, wyremontowano przepusty i przydrożne rowy.
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Poza przygotowaniem tras narciar-
skich prace swym zakresem będą obej-
mować adaptację istniejącego budynku 
na stadionie piłkarskim w Zalesiu. Wyko-
nane zostaną dodatkowe pomieszczenia 
socjalne w tym przebieralnie, pomiesz-
czenie na sprzęt sportowy oraz na ratrak 
i skuter. W budynku planowana jest także 
adaptacja małej sali kominkowej, w której 
turyści będą się mogli ogrzać i wysuszyć 
narty. W ramach projektu zakupiony zo-
stanie sprzęt do utrzymania tras, ratrak 
i 2 skutery, a także sprzęt sportowy, który 
będzie można wypożyczyć (narty do bie-
gów, narty dla osób niepełnosprawnych 
z dysfunkcją narządów ruchu, kijki nordic 
walking, rowery górskie w tym rowery 
górskie dla osób niepełnosprawnych).
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Podejmowane działa-
nia w zakresie ekologii 
prowadzone przez 
Powiatowe Centrum 
Ekologiczne można 
podzielić na trzy kate-
gorie inwestycje, edu-
kacja ekologiczna, oraz 
ekologia urzędu. Dla 
poprawy stanu środo-
wiska  Powiat Limano-
wski w ramach działań 
proekologicznych  do-
konał modernizacji 
systemów ciepłowni-
czych i montażu kole-
ktorów słonecznych 
w budynkach użytecz-
ności publicznej. 
Powiat dopłaca także 
samorządom do wywo-
zu azbestu, prowadzi  
konkursy ekologiczne, 
warsztaty, konferencje, 
wycieczki i wydaje 
własne wydawnictwa.

Wicestarosta Limanowski
Franciszek Dziedzina

W dniu  6 grudnia 2012 roku w Starostwie Powiatowym w Limanowej 
odbyło się  pierwsze posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia, 
której kadencja upłynie w dniu 23 listopada 2016. 

- Gmina Łukowica, Mieczysław Kuziel - 
Gmina Kamienica, Anna Liberda - Gmi-
na Niedźwiedź, Andrzej Matlęga - 
Powiat Limanowski, Jan Palki - Gmina 
Dobra, Jolanta Skwarczek–Ichas - 
Powiat Limanowski, Jan Więcek - Gmi-
na Słopnice, Irena Wilczek-Sowa - 
Gmina Tymbark, Bolesław Żaba - Gmi-
na Mszana Dolna, Kazimierz Dziadoń – 
Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości w 
Limanowej, Franciszek Dziedzina – To-
warzystwo Ziemi Mszańskiej w Mszanie 

Nowa Rada Zatrudnienia

Obradom przewodniczył Starosta 
Limanowski Jan Puchała, który wrę-
czył akty powołań nowym członkom 
Rady.

Powiatowa Rada Zatrudnienia jest 
organem opiniodawczo-doradczym Sta-
rosty w sprawach polityki rynku pracy. 
Kadencja Rady trwa cztery lata.

W skład Powiatowej Rady Zatrudnie-
nia w Limanowej zostali powołani przez 
Starostę Limanowskiego: Jan Ryszard 
Sułkowski- NSZZ „Solidarność” Oddział 
w Limanowej, Leszek Leśnik – 
Małopolska Izba Rolnicza, Woj-
ciech Włodarczyk – NSZZ Rol-
ników Indywidualnych „Solidar-
ność”, Wacław Chlipała – Gmi-
na Jodłownik, Bogumiła Cieżak - 
Miasto Mszana Dolna, Marek 
Czeczótka - Powiat Limanowski, 
Anna Dudzik - Gmina Limano-
wa, Jolanta Grzegorzek - Powiat 
Limanowski, Bronisław Kunicki 

Z prac Powiatowej Rady Zatrudnienia w LimanowejZ prac Powiatowej Rady Zatrudnienia w Limanowej

Dolnej, Grzegorz Michura – Krakowska 
Kongregacja Kupiecka Odział Terenowy 
w Limanowej, Urszula Nowogórska – 
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działa-
nia "Przyjazna Ziemia Limanowska”, 
Józef Oleksy – przedstawiciel Regio-
nalnego Stowarzyszenia Przedsiębio-
rców w Limanowej.  

Podczas posiedzenia Powiatowa 
Rada Zatrudnienia w Limanowej doko-
nała wyboru Przewodniczącego, któ-
rym został Franciszek Dziedzina - 
Wicestarosta Limanowski oraz Wice-
przewodniczącego którym został Bole-
sław Żaba - Wójt Gminy Mszana Dolna.  

Mamy “Zielone Biuro”
Jak to mówią? przykład powinien iść 

z góry... Zgodnie z tym założeniem Starostwo 
Powiatowe w Limanowej chce być przykła-
dem dla innych i nawołuje swoich mieszka-
ńców do segregacji odpadów i zachowań 
proekologicznych.

W urzędzie zostały wprowadzone działania 
mające na celu segregację śmieci, oszczędzanie 
wody i światła, korzystanie z ekologicznych 
materiałów  biurowych i dlatego Starostwo Po-
wiatowe w Limanowej doczekało się prestiżo-
wego Certyfikatu “Zielone Biuro”, który 7 gru-
dnia br. odebrali przedstawiciele powiatu Jan 
Puchała, Starosta Limanowski i jego zastępca 
Franciszek Dziedzina.

W ostatnich latach można zaobserwować 
wzrost zainteresowania ekologią i działaniami 
prośrodowiskowymi. Coraz mocniej uświada-
miamy sobie jak bardzo dzisiejszy i przyszły stan 
środowiska zależy od naszych aktualnych wybo-
rów, a co za tym idzie, podejmowanych zacho-
wań i realizowanych inwestycji. 

Przyznany Certyfikat 
“Zielone Biuro” wyróżnia 
instytucje, firmy, organi-
zacje pozarządowe i sa-
morządy, które chcą się 
stale doskonalić, podej-
mować nowe inicjatywy 
na rzecz ochrony środowiska i wzmacniać swój 
proekologiczny wizerunek. 

Posiadanie Certyfikatu “Zielone Biuro” nie 
tylko wiąże się z prestiżem i pozwala się wyró-
żnić na tle konkurencji oraz zmniejszyć oddziały-
wanie firmy, instytucji  na środowisko. Niesie za 
sobą także wymierne korzyści finansowe w po-
staci obniżenia kosztów działania firmy poprzez 
wprowadzenie nowoczesnych ekologicznych 
rozwiązań.

Zielone biuro to certyfikat przyznawany przez 
Fundację Partnerstwo dla Środowiska na okres 2 
lat. Certyfikat przyznawany przez niezależną 
Komisję ds. Certyfikatu Zielonego Biura, działa-
jącą pod nadzorem zewnętrznej Kapituły. 
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Jan Więcek
Członek Zarządu Powiatu

W ostatnich latach 
władze Powiatu Lima-
nowskiego zrealizo-
wały wiele inwestycji 
drogowych, które 
zasadniczo przyczy-
niły się do poprawy 
jakości podróżowania 
i wzrostu bezpiecze-
ństwa a także do 
rozwiązania wielu 
problemów komunika-
cyjnych. Nowe 
nawierzchnie asfalto-
we, stale  zwiększa-
jąca się ilość chodni-
ków, niekonwencjona-
lnych przejść dla 
pieszych, remonty 
mostów i przepustów, 
montaż barier energo-
chłonnych, to inwesty-
cje, które znacząco 
wpływają na rozwój 
powiatu. 

izolacji, wymianę poręczy i chodników oraz 
odtworzenie nawierzchni asfaltowej wraz z 
wykonaniem położenia nowej nawierzchni bitu-
micznej na dojazdach do mostów. Ogólna 
wartość zdania wyniosła 374 .647,51 zł., 
w tym dofinansowanie zewnętrzne pozyskane 
przez Zarząd Powiatu to 187.550,00 zł.

Zakończyły się także prace remontowe 
uszkodzonego obiektu mostowego w ciągu drogi 
powiatowej nr 1613K Zamieście – Słopnice – 
Zalesie w m. Słopnice” Słopnice Górne – przy 
OSP. Zakres robót obejmował: wykonanie zabe-
zpieczenia stożka mostu, wykonanie progu, 
remont nawierzchni na moście i na dojeździe 
o ogólnej długości 140 mb. Wartość zadania: 
115.194,11 zł.

Dobrze rozwinięta i nowoczesna infrastru-
ktura transportowa jest kluczowa dla długo-
falowego wzrostu gospodarczego i zrówno-
ważonego rozwoju regionalnego. 

Poprawia ona bowiem efektywność prowa-
dzenia działalności gospodarczej, jak również 
zwiększa skłonność przedsiębiorstw do inwesto-
wania – przyczynia się tym samym do wzrostu 
konkurencyjności regionu i do powstawania no-
wych miejsc pracy. Regiony lepiej wyposażone 
w infrastrukturę, dysponują również relatywnie 
większym potencjałem rozwojowym. 

Wykonane w Powiecie Limanowskim inwe-
stycje drogowe, to kolejny etap działań, skute-
cznie realizowanych w tej kadencji, zmierzający 
do umożliwienia nowoczesnego i wygodnego 
podróżowania drogami powiatowymi w naszym 
regionie.

W ramach kontynuacji prowadzonych działań 
inwestycyjnych w kierunku dalszego rozwoju 
infrastruktury Powiatu Limanowskiego, zakoń-
czyły się prace związane z remontem obiektów 
mostowych w ciągu drogi powiatowej Zamieście 
– Słopnice – Zalesie. Inwestycja zrealizowana 
została w ramach zadania: „Przebudowa obiektu 
mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 1613 K 
Zamieście - Słopnice - Zalesie w m. Słopnice” 
obok Urzędu Gminy. Zakres robót obejmował: 
roboty rozbiórkowe, remont zniszczonej części 
konstrukcji nośnej, remont gzymsów, wykonanie 

 Samorząd powiatowy, prowadząc szkoły 
ponadgimnazjalne, dąży do tego, aby wraz 
z poziomem kształcenia, wzrastał także kom-
fort pracy i nauki w placówkach oświato-
wych.

Dlatego konsekwentnie od kilku lat, we 
współpracy z dyrektorami placówek, moderni-
zuje je, doposaża w nowoczesny sprzęt, a także 
buduje nowe obiekty. W kończącym się 2012 
roku, udało się pozyskać wiele środków zewnę-
trznych dzięki którym młodzi ludzie mają teraz 
doskonałe warunki do nauki w szkołach ponad-
gimnazjalnych powiatu. 

Rok 2012 rozpoczął się otwarciem nowocze-
snego obiektu - sportowej 

 i przewiązką w Zespole Szkół Ponadgim-
anzjalnych w Mszanie Dolnej.

Ważnym wydarzeniem było także otwarcie w 
największej naszej szkole, czyli 

hali 
z funkcją widowiskowo – sportową. Obiekt 
posiada m.in. widownię na 240 miejsc się-
dzących, a także miejsce dla komentatorów. 
Całość dostosowana jest do potrzeb osób 
niepełnosprawnych.

Mijający rok 2012, to także inwestycje 
w infrastrukturę obiektów już istniejących. Doko-
nano wymiany wewnętrznej instalacji c. o. wraz z 

wielofunkcyjnej sali z 
miejscami dla publiczności, zapleczem socja-
lnym

Zespole Szkół 
Nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Limanowej, 

Inwestycje oświatowe

Mieczysław Uryga
Etatowy Członek 
Zarządu Powiatu

Pomimo trudnej 
sytuacji finansowej 
samorządów, Powiat 
Limanowski dba  o 
rozwój bazy oświato-
wej. W rbieżącym oku,  
udało się zrealizować 
wiele inwestycji 
oświatowych. Były to 
hale sportowe, boiska 
czy remonty infra-
struktury obiektów 
szkolnych. Życzę 
Państwu i sobie, aby 
w nadchodzącym 
2013 r. zrealizowano 
kolejne oświatowe 
inwestycje. Zape-
wniam, że pracujemy 
dla Państwa i robimy 
wszystko aby szkoły 
ponadgimnazjnale 
były wzorem dla 
innych.

Remont mostów w Słopnicach

zakupem nowych grzejników oraz montażem 
kolektorów słonecznych w Domu Wczasów 
Dziecięcych w Porębie Wielkiej. Na tę inwesty-
cję Powiat Limanowski uzyskał dofinansowanie 
z Małopolskiego Regionalnego Programu Ope-
racyjnego. Do wykonanych prac, trzeba także 
dodać przebudowę i zmianę pokrycia dachu tej 
placówki.

rzy 
Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształ-
cących w Limanowej. Projekt zrealizowany zo-
stał w ramach rządowo-samorządowego pro-
gramu „Moje Boisko – Orlik 2012”. Po przepro-
wadzonych w tym Zespole, pracach adaptacyjno 
- remontowych, uzyskano nowoczesne pomie-
szczenia dydaktyczne z których korzysta Cen-
trum Kształcenia Ustawicznego. 

Warto wspomnieć także o utwardzeniu placu 
przy ZS Nr 1 w Limanowej przy ul.Witosa, a także 
remoncie kuchni i wykonaniu kanalizacji w ZS 
w Tymbarku. 

Partycypowaliśmy także w kosztach budowy 
kompleksu sportowo – rekreacyjnego Orlik, p

Zarząd i Rada Powiatu, wspólnie z Dyrektora-
mi Szkół, dbają także o to, by młodzież z naszego 
regionu miała jak najlepsze możliwości rozwoju. 
W ramach powiatowego programu wspierania 
młodzieży uzdolnionej, najlepsi uczniowie osią-
gający wysokie wyniki w nauce, otrzymali około 
100 stypendiów i nagród pieniężnych.
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Tomasz Krupiński
Przewodniczący Rady 
Powiatu Limanowskiego

dla Tomasza Krupińskiego 
Przewodniczącego Rady Powiatu Limanowskiego

Gloria Medicinae

W dniu 9 listopada br. na Zamku 
Królewskim w Warszawie odbyła się 
uroczystość wręczenia medali i tytu-
łów w dziedzinie medycyny "Gloria 
Medicinae" Polskiego Towarzystwa 
Lekarskiego. Odznaczenia te corocznie 
przyznawane są tylko 10 najwybitniej-
szym polskim lekarzom na świecie. 
Wśród  tegorocznych laureatów znalazł 
się lek med.  Prze-
wodniczący Rady Powiatu Limanow-
skiego.

Tomasz Krupiński

ospodarzem uroczystości był 
prof. dr hab. med. Jerzy Woy-GWojciechowski Prezes Polskiego 

Towarzystwa Lekarskiego, a osobą pro-
wadzącą znany aktor Piotr Fronczewski 
w asyście mgr Alicji Woy-Wojciecho-
wskiej. W uroczystości uczestniczyli 
wybitni przedstawiciele duchowieństwa, 
środowiska medycznego i artysty-
cznego. Wydarzenie objął honorowym 
patronatem prezes Polskiej Akademii 
Nauk, prof. Michał Kleiber.

Medal Gloria Medicinae przyzna-
wany jest tylko dziesięciu lekarzom 
w świecie w ciągu jednego roku. Medal 
jest symbolem wdzięczności dla tych, 
którym życie, czyny i dzieła przepojone 
są pragnieniem pomocy ludziom i ulże-
nia ich cierpieniom. Dla tych, których 
osiągnięcia w służbie człowiekowi stwa-
rzają lepszy świat dla całej ludzkości.

Kapituła Medalu Gloria Medicinae 
przyznała wyróżnienie lek med. Toma-
szowi Krupińskiemu za wybitne zasługi 
dla medycyny. “Za ofiarną służbę 
ludziom, za najwyższy szacunek dla 
zdrowia i życia ludzkiego, za sumienne i 
godne wykonywanie sztuki leczenia, za 
podtrzymywanie honoru i szlachetnych 
tradycji stanu lekarskiego, za tworzenie 

Lek med. Tomasz Krupiński ma 
32 letni staż w zawodzie. Na co 
dzień Dyrektor a także Ordynator 
Oddziału Chorób Wewnętrznych 
Szpitala p..w. św. Jana Jerozolim-
skiego w Szczyrzycu. Założyciel 
i Wiceprezes Stowarzyszenia 
Ochrony i Promocji Zdrowia 
w Szczyrzycu, będącego organem 
założycielskim Szpitala p.w. Św. 
Jana  Jerozolimskiego. Ponadto 
jest Członkiem Związku Polskich 
Kawalerów Maltańskich – pełnił 
funkcję szpitalnika w Zarządzie. 
Zakon Maltański jest religijnym 
zakonem świecki, najstarszym 
zakonem rycerskim wywodzącym się 
ze wspólnoty mniszej, która w poł. 
XI wieku utworzyła szpital i przytułek 
dla pielgrzymów przybywających do 
Ziemi Świętej. Działalność szpital-
nicza i dobroczynna na rzecz 
chorych stała się nieprzerwanie 
obszarem działania Zakonu przez 
następne 900 lat. 

od 15 lat jest organiza-
torem jak i Naczelnym Lekarzem 
pielgrzymek dla osób niepełnospra-
wnych do miejsca cudów i uzdrowień 
w Lourdes.  Od 8 lat organizuje 
letnie obozy dla dzieci i młodzieży 
niepełnosprawnej ze Śląska 
z rodzin  o szczególnie  trudnej 
sytuacji socjalnej - /łącznie ponad 
350 uczniów/. Przez dwie kadencje 
pełnił funkcje w samorządzie  
lekarskim będąc Zastępcą Rze-
cznika Odpowiedzialności Zawo-
dowej Okręgowej Izby Lekarskiej 
w Krakowie, oraz delegatem na 
Zjazdy Krajowe. Lokalnie na terenie 
Gminy Jodłownik jest członkiem 
wspierającym działalność 
Ochotniczej Straży Pożarnej. 
Czynnie działa na rzecz młodzieży. 
Jest również Radnym Powiatu 
Limanowskiego nieprzerwanie od 
1999 r.- przez cztery kadencje. 
W I i II  i III kadencji Przewodniczący 
Komisji Zdrowia, Komisji Społecznej, 
Członek Komisji Budżetowej. 
Obecnie Przewodniczący Rady 
Powiatu Limanowskiego, a także 
Członek Komisji Budżetowej 
i Komisji Zdrowia. Trzykrotnie 
Przewodniczący Niezależnej Grupy 
Samorządowej w wyborach do Rady 
Powiatu. Współautor z ramienia 
Samorządu Powiatowego skute-
cznej restrukturyzacji Szpitala 
Powiatowego w Limanowej.

Lek med. Tomasz 
Krupiński 

nieprzemijających wartości dla dobra 
Polskiego Towarzystwa Lekarskiego.”

NAGRODZENI
Jak co roku, uhonorowano dziesięciu 

polskich lekarzy medalem Gloria Medici-
nae. Oto oni: Mieczysław Chruściel 
(Szczecin), Jerzy Sobień (Jarosław), 
Maciej Hamankiewicz (Katowice), Sta-
nisław Gołba (Katowice), Artur Janu-
szaniec (Warszawa), Jacek Juszczyk 
(Poznań), Amelia Serbin (Bydgoszcz), 
Ewa Solska (Gdańsk), Antoni Prusiński 
(Łódź), Tomasz Krupiński (Szczyrzyc).

Podczas uroczystości przyznano 
także honorowe odznaczenie "Zasłużo-
nemu Polskie Towarzystwo Lekarskie". 
Otrzymali je: Bożena Birkenfeld, Elżbieta 
Dominiak, Ewa Grenda, Kazimierz 
Roszkowski-Śliż, Tomasz Sławatyniec 
i Sławomir Willenberg. Tytuł "Bene 
Meritus" otrzymał Maciej Piróg, a Go-
dność "Przyjaciela Polskiego Towa-
rzystwa Lekarskiego" nadano Aleksa-
ndrze Petrusewicz (Śrem) oraz Annie 
i Andrzejowi Zawadzkim (Śrem).

Tytuł "Medicus Nobilis" i sygnet PTL 
otrzymała prof. dr hab. med. Halina 
Pilawska (Szczecin). 

Medal jest symbolem wdzięczności dla tych, którym życie, czyny i dzieła 
przepojone są pragnieniem pomocy ludziom i ulżenia ich cierpieniom.

Lek med. Tomasz Krupiński, drugi od prawej wśród odznaczonych.w górnym rzędzie, 
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5 grudnia br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Limanowej 
odbyła się kolejna sesja  IV kadencji. Przewodniczący Rady Tomasz 
Krupiński, po przywitaniu gości, stwierdzeniu quorum, przyjęciu porządku 
obrad oraz protokołu z poprzedniej Sesji, dokonał otwarcia posiedzenia.   

 trakcie wystąpienia starosta 
pogratulował lek med. Toma-Wszowi Krupińskiemu Przewo-

dniczącemu Rady Powiatu Limanow-
skiego, odznaczenia Polskiego Towarzy-
stwa Lekarskiego "Gloria Medicinae", 
które jest przyznawane corocznie tylko 
10 najwybitniejszym polskim lekarzom 
na świecie. Wyrażając szacunek i uzna-
nie za tak wysokie odznaczenie Starosta 
wraz z wicestarostą Franciszkiem 
Dziedziną wręczyli na ręce lek med. 
Tomasza Krupińskiego list gratulacyjny. 

W trakcie obrad głos zabrał Marcin 
Radzięta Dyrektor Szpitala Powiatowe-
go w Limanowej. Przedstawił półroczne 
podsumowanie pracy i działalności 
Szpitala Powiatowego w Limanowej, po 
objęciu funkcji Dyrektora. W okresie jego 
zarządzania zostało załatwionych wiele 
ważnych dla Szpitala spraw, m.in. na 
ukończeniu są prace związane z remo-
ntem bloku porodowego, zakończona 

została realizacja programu solarnego 
oraz wiele remontów mniejszych lub 
większych wewnątrz Szpitala. Kolejne 
zamierzenia i plany to dostosowanie 
lądowiska do aktualnych wymogów, 
odnowienie otoczenia szpitala (drogi, 
place, chodniki), modernizacja istnieją-
cej pochylni przy wejściu do Poradni 
Specjalistycznych, podjazdu dla osób 
niepełnosprawnych przy wejściu do 
opieki całodobowej oraz dojścia (cho-
dnika) od parkingu do wejść.
„(…) Możemy śmiało patrzeć w przy-
szłość i wierzyć, że potrafimy nadać 
Szpitalowi Powiatowemu w Limanowej 

należny blask. Dzię-
ki mądremu zarządzaniu i uczciwej pracy 
cel ten wspólnie osiągniemy” – tymi 
słowami Dyrektor Radzięta zakończył 
swoje wystąpienie. 

Kolejne punkty obrad referowała 
Elżbieta Nastałek Skarbnik Powiatu 
Limanowskiego, należały do nich m.in. 
uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej Powiatu Limano-
wskiego, a także uchwała w sprawie 
zmian w kończącym się budżecie w 2012 
roku. Artur Krzak Dyrektor Wydziału 
Edukacji i Sportu przedstawił Radnym 

odpowiednią rangę i 

  POWIATU LIMANOWSKIEGO

Powiatu Limanowskiego

z obrad Rady

Na wstępie, zgodnie z porządkiem 
obrad Starosta Limanowski 

 przedstawił sprawozdanie z 
prac i spotkań Zarządu Powiatu Lima-
nowskiego w okresie między sesjami.

Jan 
Puchała

uchwałę w sprawie powierzenia zadań 
publicznych dotyczących potrzeby kszta-
łcenia specjalnego oraz opinii o potrzebie 
wczesnego wspomagania rozwoju dzie-
cka; dla dzieci niewidomych, słabowidzą-
cych, niesłyszących i słabosłyszacych 
oraz z autyzmem realizujących obowią-
zek szkolny lub obowiązek nauki na 
terenie Powiatu Limanowskiego. 

W kolejnym punkcie Magdalena 
Woźniak Dyrektor Wydziału Organizacji i 
Zdrowia przedstawiła uchwałę w sprawie 
ustalenia rozkładu godzin pracy aptek 
ogólnodostępnych oraz harmonogramu 
dyżurów nocnych i świątecznych aptek 
na terenie Powiatu Limanowskiego w 
roku 2013.

Radni zapoznali się także z uchwałą 
przedstawioną przez Stanisława 
Gorczowskiego Dyrektora Wydziału 
Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury 
w sprawie wyrażenia zgody na doko-
nanie w trybie bezprzetargowym zamia-
ny nieruchomości stanowiącej własność 
Skarbu Państwa będącej w użytkowaniu 
wieczystym Powiatu Limanowskiego.

Marek Młynarczyk Dyrektor Powia-
towego Urzędu Pracy przedstawił 
uchwałę w sprawie zatwierdzenia oraz 
przystąpienia przez Powiat Limanowski 
do realizacji projektu pod nazwą „Dobra 
rada”- odnoszący się do wsparcia powia-
towych i wojewódzkich urzędów pracy w 
realizacji zadań dot. rynku pracy otwarty 
dla wszystkich, którego celem jest wzmo-
cnienie służb zatrudnienia.

W porządku obrad znalazła się także 
informacja o wynikach analizy oświa-
dczeń majątkowych, które omówił i prze-
dstawił Franciszek Dziedzina Wice-
starosta Limanowski.

XIX Sesja Rady 
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Powiat Limanowski to nie tylko piękna kraina, to nie tylko wspaniała kultura 
i tradycja, ale przede wszystkim to pracowici, mądrzy i serdeczni ludzie, bo już od 
dawien dawna Limanowszczyzna słynie z przedsiębiorczości swoich mieszkań-
ców – mówił  Starosta Limanowski podczas otwarcia VIII 
Limanowskiej Gali Przedsiębiorczości, która odbyła się 9 listopada br. - Dlatego 
Powiat Limanowski wraz z Regionalnym Stowarzyszeniem Przedsiębiorców 
w Limanowej i Powiatowym Urzędem Pracy w Limanowej, podjął inicjatywę 
promowania tej przedsiębiorczości oraz uhonorowania osób, które poprzez 
swoją działalność wniosły szczególny wkład w rozwój  naszego regionu. 

Jan Puchała

Tegoro-
czna Limanowska Gala Przedsiębiorczości, odbyła się pod Honorowym Patronatem 
Marszałka Województwa Małopolskiego Marka Sowy.

Limanowszczyzna czerpie wiele dobra z faktu obecności w strukturach Małopol-
ski, która ma tak olbrzymi potencjał intelektualny, naukowy, a przede wszystkim jest 
liderem innowacyjności - mówił w trakcie gali  Prezes Regio-
nalnego Stowarzyszenia Przedsiębiorców - My Przedsiębiorcy umiemy to docenić 
i umiemy to wykorzystać. Z drugiej strony Małopolska powinna również docenić fakt 
posiadania limanowszczyzny, ostoi natury, bogactwa kultury, przedsiębiorczości 
i kreatywności. To współistnienie zobowiązuje i dobrze rokuje -dodał na zakończenie.

 Stanisław Gagała

Podczas Limanowskiej 
Gali Przedsiębiorczości na mocy 

postanowienia Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej, 

o nadaniu orderów za wybitne 
zasługi dla rozwoju przedsiębio-
rczości polskiej, za działalność 

społeczną i charytatywną odzna-
czeni zostali Krzyżem Kawalerskim 

Orderu Odrodzenia Polski - 
Stanisław Gągała i Wiesław 

Żółtowski, natomiast za zasługi 
w działalności na rzecz 

społeczności lokalnej, Srebrnym 
Krzyżem Zasługi odznaczeni zostali 
Marek Czamara oraz Agata Żądło. 

Dekoracji dokonał osobiście 
Władysław Kosiniak – Kamysz 

Minister Pracy i Polityki Społecznej 
oraz Andrzej Harężlak 

Wicewojewoda Małopolski.

Wyróżnienia otrzymali:Mikroprzedsiębiorca RokuMikroprzedsiębiorca RokuMikroprzedsiębiorca Roku
1. „BART-MED” Usługi Medyczne Bartłomiej Kądziołka – Limanowa 
2. „ALEJA RÓŻ” Kwiaciarnia i  Studio Florystyki Ślubnej Beata Woźny 
3. Firma Usługowo-Produkcyjno-Handlowa GM MEBLE Mucha Grzegorz 
4. Przedsiębiorstwo Budowlane „CONTRACO” Witold Gacal - Wilkowisko 
5. MARTEXT Marta Florek - Mszana Dolna   
6. FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA „CAR-GUM” Krzysztof Król - Limanowa

Statuetkę Mikroprzedsiębiorcy Roku otrzymała firma: 
 MARTEXT Biuro Tłumaczeń Marta Florek 

Nominacje otrzymali:Lider Biznesu Lider Biznesu małe przedsiębiorstwa
1. Firma „LYNX” Bogdan Ryś Dobra
2. Carox  Oleksy, Szewczyk Sp. J. 
Męcina

Tytuł Lidera Biznesu Powiatu Limano-
wskiego w kategorii Małe Przedsiębio-
rstwa otrzymała firma: Carox  Oleksy, 

Szewczyk Sp. J. z Męciny.

Diamenty w tej kategorii otrzymali: pierwszy - Druka-
rnia Malinowa S.C. Barbara Merkowska, Wanda Mu-
siał,  Limanowa, drugi - FPUH„Komplex” Grzegorz 
Czepiel, Janowice, trzeci otrzymała firma „LATHER-
KAZ” Kazimierz i Michał Więcławek Sp.j. , Kamienica. 

Wysoka Kapituła Limanowskiej Gali 
Przedsiębiorczości postanowiła przy-
znać także Statuetkę Przyjaciela Po-
wiatu Limanowskiego została przyzna-
na dla:
· Ks. Biskupa Andrzeja Jeża, 
· AMK w Limanowej, którą odebrał 
Prezes Jerzy Budacz,
· Czesława Szynalika Notariusza 
z Mszany Dolnej. 

Liderzy BiznesuLiderzy Biznesu
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· Biuro Usług Finansowo-Księgowych „FIS-KUZ”  Krzysztof Iwan, Limanowa
· Firma BLACHMIX Piotr Małucha, Stara Wieś
· PPHU „KONSTAL” Andrzej Kurnik Krasne Lasocice 
· FPUH „Joniec” Mieczysław Joniec, Tymbark
· Międzynarodowy Transport Drogowy Wojciech Miśkowiec, Tymbark
· PHUM MIDREW II Paweł Michura  Młynne
· Firma Handlowo-Usługowa TRAKTOR-SERWIS Marek Krajewski, Stara Wieś 
· Firma Produkcyjno-Usługowo-Handlowa PAWLIMEX Paweł Wojak, Stara Wieś
· Firma MIDREW Zespół Placówek Oświatowo-Edukcyjno-Rekreacyjnych, L-wa
· PHU „KAMINEX” SP.J. Barbara Matlęga, Stanisław Pięta, Kamienica

Tytuł Lidera Biznesu Powiatu Limanowskiego w kategorii Średnie 
Przedsiębiorstwa otrzymało Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowo – 

Montażowe MIDREW II Paweł Michura.

·PHPU„IMA” ZPCh Irena Szumańska-
Wrona i Marek Wrona Sp. J., Limanowa
· FUPH LIMBLACH Ignacy 
Włodarczyk, Limanowa 
· Międzynarodowy Transport Drogowy 
Bogdan Drzyzga, Tymbark
· KAOLIM Ochrona Sp. z o.o., 
Limanowa
· IMPULS Sp. z o.o. Limanowa
· Firma Budowlana „GURGUL” Piotr 
Gurgul, Limanowa

Tytuł Lidera Biznesu Powiatu 
Limanowskiego w kategorii Duże 

Przedsiębiorstwa otrzymała 

Diamenty w tej kategorii otrzymali: pierwszy trafił do 
Banku Spółdzielczego w Limanowej. Drugi trafił do 
firmy „Partner ALMA” Stach, Król Sp. j. Limanowa. 
Natomiast Trzeci Diament trafił do PPUH WOLIMEX 
Eugeniusz Wojak, Limanowa.

 
Firma LIMBLACH

Lider Biznesu Lider Biznesu 
duże przedsiębiorstwa

Wyróżnienia otrzymali:

· Wyspa Mszanka Sp. z o.o. Mszana Dolna
· Międzynarodowy Transport Drogowy Wojciech Miśkowiec, Tymbark
· Centrum Języków Obcych MADISON Kamila Kuczaj, Limanowa
· MAGIELEK  Magiel i Pralnia Anna Twaróg, Młynne
· Firma Produkcyjno-Usługowo-Handlowa „PAWLIMEX” Paweł Wojak, Stara Wieś
· Firma MIDREW Zespół Placówek Oświatowo-Edukacyjno Rekreacyjnych, 
Limanowa
· Rafał Stabrawa Usługi Rehabilitacyjne , Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
„REHSTAB” Oddział  Rehabilitacji, Limanowa 

Laureatem w kategorii Inicjatywa Gospodarcza Roku 2012 został 
Rafał Stabrawa Usługi Rehabilitacyjne, Niepubliczny Zakład Opieki 

Zdrowotnej „REHSTAB” Oddział Rehabilitacji w Limanowej. 

Inicjatywy Gospodarcze RokuInicjatywy Gospodarcze Roku

Złota Statuetka Lidera BiznesuZłota Statuetka Lidera Biznesu
trafiła do Firmy Handlowo 
Usługowej  ,,GRACJA” 

Podczas Gali wręczona została także 
statuetka za działalność charytatywną. 
Przyznano je osobom, które poprzez 
swoje działania wspierają  pokrzywdzo-
nych przez los. Wyróżnienia otrzymali: 
Ks. Prałat Józef Leśniak z Tymbarku 
i Gerard Duijn.

Dla wszystkich uczestników spotka-
nia, z repertuarem muzycznym występo-
wały Sylwia Zelek i Wioletta Ścianek.
Sponsorem Głównym tegorocznej VIII 
Limanowskiej Gali Przedsiebiorczości 
była firma Limblach.

Wyróżnienia otrzymali:Lider Biznesu Lider Biznesu średnie przedsiębiorstwa



Rozmowa z Posłem na Sejm RP 
- Wiesławem Janczykiem

Trzeba dostrzec, że jest potężny głód rozmowy o sytuacji gospodarczej Państwa.
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Jakie informacje o swojej pracy 
chciałby Pan przekazać w przed-
dzień Nowego Roku?
Koniec roku to czas podsumowań tego co 
dokonało się w roku, który odchodzi. Jeste-
śmy już nieodwołalnie w atmosferze Świąt 
Bożego Narodzenia. W okolicy zdarzeń 
niezwykłych, ciepłych emocjonalnie, takich 
jak Mikołaj i Wigilia wszyscy starają się być 
dla siebie bardziej uprzejmi i mili.

Może warto w tej atmosferze przywo-
łać ocenę Pana aktywności w ran-
kingu Kancelarii Sejmu, a następnie 
Gazety Krakowskiej. Ta pierwsza 
wyróżniła Pana tytułem najakty-
wniejszego Posła sądecczyzny, 
a w podsumowaniu przekrojowym 
wielu aspektów pracy poselskiej 
zdobył Pan wysokie miejsce 
w Małopolsce i najwyższe miejsce 
z pośród Posłów naszego okręgu?

Dziękuję za zwrócenie na to uwagi. Tru-
dno pokazać na łamach niniejszego pisma 
wszystkie podejmowane przeze mnie ini-
cjatywy, a myślę, że taki ranking jakoś tam 
według mierzalnych i sprawdzonych kryte-
riów daje obraz i wysoką ocenę rocznej 
pracy, uwalnia wielu ludzi z otoczenia od 
obaw o to czy działania moje są gdzieś 
dostrzegalne. To dowód przynajmniej saty-
sfakcjonujący.

Ostatnio tydzień po tygodniu 
nieprzerwanie dzieje się coś 
ważnego w Warszawie . 

Tak, trzeba dostrzec, że jest potężny głód 
rozmowy o sytuacji gospodarczej Pań-
stwa. Rośnie niepokój o zatrudnienie 
i warunki pracy i płac, podatki. Dopusz-
czenie do opinii publicznej pełnego prze-
biegu debat eksperckich  inicjowanych 
przez Prawo i Sprawiedliwość na tematy 
ekonomiczne, gospodarcze, bezrobocia 
i służby zdrowia, natychmiast odwróciło 
sondaże poparcia. Nie na długo bo nastąpił 
atak zainteresowanych usypianiem 
i odwracaniem uwagi obywateli od spraw 
realnych. Okazało się, że szklany sufit nad 
głową da się przebić, a klucz leży w do-
stępie do informacji.  

Co z tego wynika na przyszłość?

Każdy obywatel musi pamiętać, że realną 
jest próba postawienia go w sytuacji rolni-
ka, który ogląda niekończący się serial, 
albo turniej w telewizji na kolorowym ekra-
nie i nie ma czasu wyjść do kurnika, gdzie 
lis zabiera mu kury. Nie mogę się oprzeć 
takiemu skojarzeniu kiedy muszę walczyć z 
zakusami wyprzedaży Polskich Kolei 
Linowych w Zakopanem, Elektrowni w Nie-
dzicy, Uzdrowiska w Wysowej! Ale i z ro-
snącym zadłużaniem.

Wróćmy do spraw samorządów.

W Sejmie odbyło się I czytanie projektu 
inicjatywy obywatelskiej o zmianie docho-
dów Samorządów. Projekt podpisało 300 
tys. Obywateli. Zawiera propozycje zwię-
kszenia Udziału Gmin w podatku PIT 
z 39,34 % do 48,78%, Powiatów z 10,25% 
do 13,03%. Ta zmiana i zwiększenie 
subwencji ekologicznej oraz rekompensaty 
miałyby pomóc uzyskać 8 mld dodatko-
wych dochodów. Na tyle samorządy 
oceniają obecnie swoje roczne straty 
w związku z konsekwencjami Ustaw przy-
jętych przez Sejm.

Czas, aby podsumować tegoroczne 
inwestycje lokalne.

Oto kilka z nich. Tydzień temu otwarto auto-
stradę A4 Kraków-Tarnów. Najbardziej 
cieszą mnie remonty drogi krajowej 28. 
W tym roku wszyscy muszą być nimi usaty-
sfakcjonowani. Na trasie z Rabki do 
Nowego Sącza przebudowano dwa duże 

mosty i wiele mniejszych, położono kilka-
naście kilometrów nowej nawierzchni i tro-
chę chodnika. To zadanie było finanso-
wane z budżetu Państwa. Pragnę pogratu-
lować wszystkim Samorządom na naszym 
terenie licznych inwestycji drogowych i nie 
tylko, dokonanych w bieżącym roku.
…..ciągle nie mogę zapominać, że to  
„świąteczne” wydanie Wiadomości Powia-
towych.

Nie wolno tej atmosfery gubić i lekce-
ważyć chociaż za oknem chłód i zima warto 
szukać tego co zbliża nas do odrodzenia 
zgodnie z głęboką istotą nadchodzących 
Świąt w oczekiwaniu na to, że dzień znowu 
będzie dłuższy i stopi lody, a nam da nową 
jeszcze większą energię do działań.

Rozmawiała: Agnieszka Setlak-Mąka
więcej na www.janczyk.pl

Zapraszamy do Biura Poselskiego 
przy ul. Wąskiej 2 w Limanowej.

Odbiór techniczny mostu na drodze 28 w okolicy Mszany_Dolnej.



a także drużyny  z Drużyną 
Uśmiechu Dziecka. 

W trakcie przerw meczowych, prze-
prowadzona została licytacja przedmio-
tów, przekazanych przez członków 
rodziny, lokalnych przedsiębiorców 
i artystów. Dodatkowo przedstawiciele 
drużyny TVP Kraków przywieźli na licyta-
cję kilka przedmiotów, w tym albumy 
z dedykacją ks. Kardynała Stanisława 
Dziwisza.

TVP KrakówDwuletni Marcinek Sporek z Tymba-
rku walczy z rzadką odmianą nowotworu, 
może mu pomóc terapia immunologi-
czna prowadzona w klinice w Niem-
czech. Na to potrzeba jednak 120 tys. 
euro dlatego również Powiat Limanow-
ski włączył się w akcję pomocy organi-
zując „Sportowy weekend dla Marcinka” 
w ramach którego odbył się m.in. mecz 
drużyny TVP z drużyną Uśmiechu Dzie-
cka.

 dniach od 7 – 9 grudnia 2012 
roku, w trakcie sportowego WWeekendu dla Marcinka odby-

wającego się pod honorowym patrona-
tem Starosty Limanowskiego 

, zostały zorganizowane Miko-
łajki na Pływalni Limanowskiej. pod-
czas których przeprowadzono zawody 
pływackie, zorganizowane przez Zespół 
Placówek Oświatowych – MOS Powiatu 
Limanowskiego, a także klub sportowy 
Limanowa Swim. 

Halowej 

Tego dnia odbyły się także mecze 
młodych zawodników z szkółek piłkar-
skich na terenie Powiatu Limanowskiego 

Jana 
Puchały

Natomiast w drugi i trzeci dzień w hali 
sportowej Zespołu Szkół Nr 1 w Limano-
wej zostały rozegrane Turnieje o Puchar 
Starosty Limanowskiego; Piłki Siatko-
wej dla zakładów pracy, firm i instytucji, 
drużyn niezrzeszonych a także Turniej 

Piłki Nożnej dla zakładów pra-
cy, firm i instytucji.

Podczas zawodów 
 na rzecz chorego 

Marcinka Sporka. 

prowadzona była 
KWESTA

 
7 grudnia

 
7 grudniaPływalnia Limanowska 

TVP Dziecka
m.in. Mecz halowej Piłki Nożnej

„Drużyna ” v „Drużyna Uśmiechu ”TVP Dziecka

Jana PuchałyZawody sportowe pod honorowym patronatem Starosty Limanowskiego Jana Puchały

8-9 grudnia8-9 grudniaZespół Szkół Nr 1 w Limanowej   

www.powiat.limanowa.plwięcej na: www.powiat.limanowa.pl

dla MARCINKAdla MARCINKAdla MARCINKAdla MARCINKA
Sportowy weekendSportowy weekendSportowy weekendSportowy weekend

07-09.12.2012 r.07-09.12.2012 r.

Nie pozostając obojętnym na los chorego 
dziecka,  podjąłem decyzję o działaniach 
dotyczących organizacji „Sportowego 
weekendu dla Marcinka” podczas które-
go pracownicy Starostwa Powiatowego 
w Limanowej wraz z wolontariuszami 
Limanowskiej Akcji Charytatywnej zbie-
rali fundusze na dalsze leczenie chłopca.  
Bardzo się cieszę, że po raz kolejny 
udało się przeprowadzić akcję pomocy 
potrzebującemu dziecku. Dziękuję wszy-
stkim, którzy w większym czy mniejszym 
stopniu zaangażowali się w to przedsię-
wzięcie. Po raz kolejny wspólnie pokaza-
liśmy, że właśnie tu na Limanowszczy-
źnie żyją wspaniali i wrażliwi ludzie, 
którzy nie przechodzą obojętnie obok 
osób potrzebujących. Dziękuje bardzo 
za zaangażowanie i serce! Jestem du-
mny, że mogę reprezentować mieszkań-
ców Limanowszczyzny, ludzi o Wielkich 
Sercach – powiedział Jan Puchała Sta-
rosta Limanowski.
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Uroczystości na terenie Powiatu Limanowskiego

XII Powiatowy Przegląd Piosenki
i Poezji Patriotycznej05

Limanowalistopad

Narodowe Święto Niepodległości11
Chyszówkilistopad

15
listopad

Poświęcenie i nadanie Sztandaru Szkoły 
w Zespole Szkół nr 1 w Mszanie Dolnej 26

październik

 XXXVIII Limanowska Słaza

Limanowa

15

październik

III Powiatowy Konkurs Wiedzy
o Ochronie Przyrody

Mszana Dolna

Limanowa

Limanowa

 Powiatowy Konkurs Fotograficzny
,,Z obiektywem przez Powiat”

listopad

22 Spotkanie integracyjne z dziećmi 
z Gminy Mszany Dolna25

Mszana Dolnalistopad

VI Zagórzańskie Spotkanie Chórów
Laudate Dominum 24

listopad Kasina Wielka

Jubileusz 60-lecia 
Zespołu Regionalnego GORCE1

grudzień Kamienica

Mikołajki w Limanowskim Szpitalu 5
Limanowagrudzień Dobra

Mikołajki w Specjalnym Ośrodku 
Szkolno - Wychowawczym w Dobrej 14

grudzień
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