
6 września zakończyła się jubileuszowa, 
X edycja Forum Ekonomicznego w Krynicy-
-Zdroju. Podczas trzeciego dnia największej 
Konferencji w Europie środkowo-wschodniej 

rozdano statuetki i tytuły „Samorządowców 
20-lecia”. Jednym z laureatów tego prestiżo-
wego wyróżnienia jest Jan Puchała – Starosta 
Limanowski. 

To prestiżowe wyróżnienie wręczył Prezes Zarządu 
Związku Powiatów Polskich i jednocześnie Staro-
sta Bocheński – Ludwik Węgrzyn. Zarząd Związku 
Powiatów Polskich przyznał Staroście Limanow-
skiemu Janowi Puchale Honorową Statuetkę ZPP 
oraz tytuł „Samorządowiec 20-lecia”. Jak czytamy 
w uzasadnieniu wyróżnienia:
„Za szczególny wkład w rozwój lokalny, a także 
działalność na płaszczyźnie ogólnopolskiej”. War-
to podkreślić, że w Polsce jest 314 powiatów oraz 
66 miast na prawach powiatu, które są gminami, 
ale realizują także zadania powiatów. Tytułem 
Samorządowiec 20-lecia uhonorowano grono za-
ledwie dwudziestu starostów i prezydentów miast 
z całej Polski. Jak podkreśla sam laureat, nagrodę 
dedykuje wszystkim, którzy razem z nim pracują 
dla dalszego rozwoju powiatu.

– To wyróżnienie przyjmuję jako wyraz uznania dla 
naszych dotychczasowych działań na rzecz roz-
woju lokalnego. To dla mnie zaszczyt, ale również 
uhonorowanie naszych dokonań. Dlatego dzięku-
ję Zarządowi i Radzie Powiatu za pomoc w re-
alizacji wspólnych przedsięwzięć. Burmistrzom 
i Wójtom za współpracę i współfinansowanie re-
alizacji niektórych inwestycji. Bardzo się cieszę, 
że podejmowane przez nas działania, podnoszą 
komfort życia mieszkańców. Wszystkim dyrek-

torom i pracownikom Starostwa Powiatowego 
oraz jednostek organizacyjnych Powiatu dziękuje 
za zaangażowanie i współpracę. Jednocześnie 
wyrażam podziękowanie mieszkańcom Powiatu 
za otwartość, współpracę, aktywność i osobisty 
wkład w rozwój powiatu – podsumowuje Starosta 
Jan Puchała.
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Jan Puchała – Samorządowiec 20-lecia

ewolucji wraz z upływem lat i kolejnych kadencji. Pod-
kreślić pragnę działania i ich dobre efekty w obszarze 
ochrony zdrowia tzn. utrzymanie i rozwój Szpitala Po-
wiatowego w Limanowej oraz Szpitala w Szczyrzycu – 
pamiętamy przecież iż pierwszy był bankrutem a drugi 
miał być zamknięty. Sukcesem jest również olbrzymi 
postęp w opiece stacjonarnej w DPS-ach na terenie po-
wiatu. Nastąpił potrzebny rozwój Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego w Dobrej.
W obszarze podległym Powiatowi oświaty na szczeblu 
ponadgimnazjalnym dokonał się olbrzymi postęp infra-
strukturalny placówek i nastąpiło dostosowanie kształce-
nia do potrzeb zmieniającego się rynku pracy. Niewąt-
pliwym kolejnym osiągnięciem Powiatu Limanowskiego 
jest widoczne na co dzień doinwestowanie dróg powiato-
wych wraz z infrastrukturą mostową, chodnikami i ozna-
kowaniem mocno poprawiającym bezpieczeństwo. 
Jako przewodniczący V kadencji Rady Powiatu Lima-
nowskiego pragnę stwierdzić, że cztery lata zaowoco-
wały konkretnymi wymiernymi efektami inwestycyjny-
mi. Dokonując podsumowania pragnę również dodać 
iż widoczne efekty działań miały również w rozwoju 
kultury materialnej naszego powiatu, poprzez dofi-
nansowanie zabytków sakralnych na terenie Powiatu 
Limanowskiego oraz w promowaniu przedsiębiorczości 

Tomasz Krupiński –  20 lat pracy w Radzie Powiatu Limanowskiego 

Podpisanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie 
lub roboty budowlane przy zabytkach Powiatu Limanowskiego

Niecka zakładu przyrodoleczniczego w Porębie WielkiejRozbudowa SOSW w Dobrej

Podejmując z przekonaniem funkcję Radnego Powia-
tu Limanowskiego realizowałem w uzupełnieniu pracy 
zawodowej motto działania – Wśród ludzi i dla ludzi. 
Od pierwszej kadencji miałem sposobność współ-
kształtować cele, sposoby i kierunki działań będące 
wyzwaniem dla samorządu powiatowego. Ulegały one 

Tomasz Krupiński
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Kończy się kadencja Rady Powiatu Li-
manowskiego (2014-2018). Takie momenty to 
doskonały czas na podsumowania, refleksje 
i wyciąganie wniosków. Zaufanie mieszkańców 
powiatu oraz kapitał rozwojowy zapoczątkowa-
ny w poprzednich kadencjach rady pozwoliły na 
kontynuowanie wytyczonych kierunków dalsze-
go rozwoju Powiatu Limanowskiego oraz pod-
jęcie zdecydowanych działań zmierzających do 
poprawy życia społeczności lokalnej.
Dla całego zarządu powiatu istotne są wszyst-
kie zadania realizowane na rzecz mieszkańców 

naszego powiatu. A dzięki wypracowanym po-
rozumieniom koalicyjnym, wzorowej pracy Za-
rządu oraz przy poparciu zdecydowanej więk-
szości radnych powiatowych, podsumowując 
obecną kadencję mogę śmiało stwierdzić, że 
wykorzystaliśmy każdą szansę na pozyskanie 
dodatkowych środków na modernizację dróg, 
obiektów, a także na realizację wielu znaczą-
cych dla mieszkańców – programów i przedsię-
wzięć. Poniżej przedstawiamy Państwu przed-
sięwzięcia, które zrealizowaliśmy w mijającej 
kadencji.

Podsumowanie V kadencji Rady Powiatu Limanowskiego

Drodzy mieszkańcy Powiatu Limanowskiego!

To ostatnie, specjalne wydanie informatora samorzą-
dowego w trakcie kadencji 2014-2018. W październiku 

odbędą się wybory samorządowe. Czas na przygoto-
wywaniu nowych pomysłów, ale również na podsumo-
wanie tych kroków, które już udało się nam zrealizować. 
Mamy nadzieję, że bieżący druk gazetki samorzą-
dowej przybliży Państwu najważniejsze inwestycje 
i działania z czteroletniej pracy Zarządu i Rady Po-
wiatu Limanowskiego.  
Na pierwszej stronie przedstawiamy Państwu arty-
kuł dotyczący odznaczenia Honorową Statuetką i ty-
tułem „Samorządowca 20-lecia”. To dla nas ważne 
wyróżnienie, które świadczy o pracy całego samo-
rządu. Cieszę się, że nasza praca została docenio-
na, a o jej skutkach możecie więcej przeczytać na 
kolejnych stronach informatora. W celu usystematy-
zowania zrealizowanych zadań przygotowaliśmy dla 

Państwa podsumowanie czteroletniej pracy Zarządu 
i Rady opisane w poszczególnych zakresach tema-
tycznych, które obejmują infrastrukturę drogową, 
bezpieczeństwa i porządku publicznego, edukacji, 
rolnictwa i ochrony środowiska, przedsiębiorczości 
i aktywizacji osób bezrobotnych, polityki zdrowia 
i polityki społecznej oraz turystyki i kultury.  
Dodatkowo tradycyjnie możecie przeczytać o bieżą-
cych wydarzeniach w powiecie limanowskim m.in. 
sesje powiatu limanowskiego, podpisane umów oraz 
wydarzenia kulturalne współorganizowane przez 
Powiat Limanowski, a także na koniec obszerna, 
kolorowa fotogaleria. 
Cieszę się, że po raz kolejny mogłem wspólnie 
z Zarządem i Radą Powiatu podjąć szereg zadań 

i cieszyć się z ich powodzenia. Dzięki ciężkiej pracy 
minioną kadencję możemy uznać za udaną. Zreali-
zowaliśmy wiele przedsięwzięć, które wpłynęły na 
poprawę bezpieczeństwa, infrastruktury drogowej,  
jak również na podniesienie standardów opieki zdro-
wotnej, szkolnictwa na terenie Powiatu Limanow-
skiego. Chciałbym podziękować Zarządowi i Radzie 
Powiatu za wsparcie moich pomysłów, pracownikom 
Starostwa Powiatowego jak również jednostek orga-
nizacyjnych za codzienną pracę i osobiste zaanga-
żowanie, a mieszkańcom naszego pięknego Powia-
tu Limanowskiego za cenne uwagi. 

Jan Puchała
Starosta Limanowski

Jan Puchała, Starosta Limanowski 

Bezpieczeństwo i porządek publiczny
udzielania pierwszej pomocy. Efektem jest wzrost 
poziomu bezpieczeństwa wśród mieszkańców Po-
wiatu Limanowskiego.
W trakcie trwania projektu przekazano ponad 14 tys. 
odblaskowych gadżetów dla dzieci i młodzieży ze 
szkół na terenie powiatu limanowskiego. W 25 pre-

Dbając o bezpieczeństwo mieszkańców w naszym re-
gionie, corocznie udzielamy wsparcia finansowego 
w wysokości 100 tys. zł – Komendzie Powiatowej 
Policji i Państwowej Straży Pożarnej w Limano-
wej. W ostatnich latach dofinansowaliśmy zakup 
2 samochodów dla limanowskiej policji, przekazali-
śmy 1000 testerów trzeźwości i 2 alkomaty mobilne. 
Powiatowa straż, otrzymała dofinansowanie do zaku-
pu samochodu terenowego oraz sprzętu wysokościo-
wego. Wsparciem finansowym obejmujemy również 
ochotnicze straże pożarne z terenu naszego powiatu.
Warto dodać, że Powiat Limanowski przez ostat-
nie 4 lata realizuje projekt – Bezpieczny Powiat 
Limanowski w ramach rządowego programu 
„Razem bezpieczniej” im. Władysława Stasia-
ka. Projekt ma na celu edukację dzieci i młodzieży 
z terenu powiatu limanowskiego w zakresie kształ-
towania bezpiecznych zachowań. Projekt zakładał 
również upowszechnianie podstawowych zasad 

w Limanowej Mszanie Dolna i Tymbarku, 2 de-
fibrylatory AED na wyposażenie Powiatowego 
Centrum Informacji Turystycznej w Limanowej 
oraz dla szkoły, wyposażenie ratownicze dla 
Pływalni Limanowskiej. Projekt był realizo-
wany w latach 2015-2017. Całkowity koszt 
przedsięwzięcia przez okres 3 lat wyniósł 
300 tys. zł. Poziom dofinansowania projektu 
wyniósł 80%.

lekcjach na temat bezpieczeństwa, prowadzonych 
przez członków Auto Moto Klubu Limanowa wzięło 
udział ponad 2 tysiące uczniów. Uczniowie szkół 
średnich mogli również nabyć cenną wiedzę od 
specjalistów w terapii uzależnień w zakresie skut-
ków stosowania substancji psychoaktywnych, oraz 
cyberprzemocy wśród młodzieży.
W ramach projektu zakupione zostały trzy al-
komaty zewnętrzne dla komisariatów policji 

Dofinansowanie zakupu radiowozów dla Komendy Powiatowej Policji w Limanowej Szkolenie z pierwszej pomocy

poprzez współorganizacje m.in. Limanowskiej Gali 
Przedsiębiorczości przy wydatnym udziale Regional-
nego Stowarzyszenia Przedsiębiorców z Panem Pre-
zesem Stanisławem Gągałą na czele.  

Reasumując czas mojej pracy jako samorządowca, pod-
kreślić chcę, iż samorząd to gra zespołowa a jej liderzy 
muszą pozyskać wolę dobrej współpracy członków całej 
Rady, mieszkańców oraz współpracy samorządów gmin-
nych i wojewódzkiego. Udawało się osiągać kompromis 
i skutecznie prowadzić wiele przedsięwzięć. Wszystkie 
dotychczasowe osiągnięcia są naszym wspólnym dzie-
łem przy wypracowaniu dobrych kierunków i dokonaniu 
właściwego wyboru Organu Wykonawczego, który do-
prowadził do tych sukcesów.  
Od początku konsekwentnie realizowane zamierzenia 
pozytywnie zmieniające obraz Powiatu Limanowskie-
go, zostały zauważone przez szereg niezależnych 
instytucji i organów, czego wyrazem są liczne, istotne 
wyróżnienia również w skali kraju jak np. Najlepiej 
Zarządzany Powiat w Polsce (2012), Super Powiat 
(2011), jak również w ostatnim czasie tytuł Samorzą-

dowiec 20-lecia dla Starosty Limanowskiego Jana 
Puchały.
Kończąc swoją prace w samorządzie powiatu, pra-
gnę serdecznie podziękować wszystkim osobom 
z którymi dane mi było współpracować. Dziękuję 
Panu Posłowi Wiesławowi Janczykowi, Panu Se-
natorowi Stanisławowi Hodorowiczowi, Pani Urszuli 
Nowogórskiej, Przewodniczącej Sejmiku Woje-
wództwa Małopolskiego, Panu Grzegorzowi Biedro-
niowi Radnemu Sejmiku Województwa Małopol-
skiego, dziękuję Członkom Zarządów Województwa 
Małopolskiego wszystkich kadencji. Szczególne po-
dziękowanie składam Radnym wszystkich kadencji 
Rady Powiatu Limanowskiego, Członkom Zarządów 
Powiatu w szczególności ostatniej kadencji, Sta-
roście Janowi Puchale, Wicestaroście Mieczysła-
wowi Urydze, Członkom Zarządu – Agacie Ziębie, 

Prezydium Rady Powiatu Limanowskiego

Janowi Więckowi i Wojciechowi Włodarczykowi. 
Serdecznie dziękuję Skarbnikowi Powiatu Elżbie-
cie Nastałek, Sekretarzowi Andrzejowi Matlędze, 
dziękuje wszystkim pracownikom Urzędu Starostwa 
Powiatowego na czele z dyrektorami wydziałów, jak 
również prawnikom z Biura Prawnego Obsługi Rady 
i Urzędu. Dziękuję pracownikom Biura Obsługi 
Rady. Dziękuje za dobrą współpracę Przewodniczą-
cym Rad Gminnych, Wójtom i Burmistrzom z Powia-
tu Limanowskiego. 
Podziękowania składam Wam Drodzy Mieszkań-
cy pięknego Powiatu Limanowskiego za Wasze 
wsparcie, chęć współpracy i cenne uwagi które 
wyznaczały kierunek  naszych poczynań. 

Z poważaniem 
Tomasz Krupiński 

Posiedzenie Rady Powiatu Limanowskiego
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Podsumowanie kadencji

Infrastruktura drogowa

W zakresie poprawy infrastruktury drogowej, dzię-
ki skutecznym działaniom i współpracy Zarządu, 
Rady Powiatu Limanowskiego i Powiatowego Za-
rządu Dróg w Limanowej, udało się zmodernizować 
kolejne kilometry dróg powiatowych, chodników, 
przebudować uszkodzone mosty i zabezpieczyć 
pobocza. Realizacja tych zadań w znacznym stop-
niu wpłynęła na usprawnienie ruchu drogowego, 
ale przede wszystkim na poprawę bezpieczeństwa 
uczestników ruchu drogowego w szczególności 
pieszych. Łączny koszt wykonanych inwestycji 

to ponad 92 mln zł, z czego, co należy wyraźnie 
podkreślić 50% czyli ponad 46 mln zł pozyskaliśmy 
ze środków zewnętrznych.
Ogólna długość dróg powiatowych wynosi 
267 km, w ramach których zlokalizowanych jest 78 
obiektów mostowych, a w ciągach dróg powiato-
wych 120 km chodników i 130 przejść dla pieszych.
Ogółem w latach 2015-2018 zostało wykonanych:
– 24 km nowej nawierzchni bitumicznej,
–  9 km chodników w ramach inicjatyw samorządo-

wych z gminami z relacji 50/50,

–  16 sztuk – przebudowa i rozbudowa obiektów 
mostowych,

–  2 sztuki – zabezpieczeń obiektów mostowych,
–  9 sztuk – zabezpieczenia uszkodzonych korpu-

sów drogowych po powodzi,
–  3 sztuki – przebudowa skrzyżowań na 

ronda (ul. Z. Augusta – 2 szt, Jodłownik – 
1 sztuka),

–  3 sztuki – przebudowa przepustów drogo-
wych na tzw. ramowe.

Obecna kadencja obejmująca lata 2014-2018 to 
także znaczne poniesione nakłady finansowe na 
dbałość i rozwój infrastruktury drogowej  dla popra-

wy  warunków komunikacyjnych i bezpieczeństwa 
na drogach powiatowych.
l Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokal-

nych – Etap II – „Bezpieczeństwo-Dostępność 
– Rozwój” na lata 2012-2015 oraz Programu 
rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury dro-
gowej  na lata 2016-2019 – 14 mln 920 tys. zł.

l rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa   –   
6 mln 841 tys. zł.

l środków usuwania skutków klęsk żywiołowych – 
ok. 6,5 mln zł.

l środki jednostek samorządu terytorialnego (JST 
– Gmin) –  16 mln 211 tys. zł.

l środki unijne PROW – ponad 3 mln zł.

Jan Więcek 
Członek Zarządu

Zarząd Powiatu z myślą 
o mieszkańcach dba o roz-
wój infrastruktury w powie-
cie. Nasze działania mają 
na celu usprawnienie płyn-
ności ruchu drogowego, 
ale również zwiększenie 
bezpieczeństwa i komfortu 
kierowców i pieszych.

Przebudowa drogi w m. ZalesiePrzebudowa drogi w m. PodłopieńMost w m. Słopnice

Edukacja
 Mieczysław Uryga 
Wicestarosta 
Limanowski

Powiat Limanowski przy-
kłada wielką wagę do wa-
runków nauczania i dba 
o infrastrukturę oraz dopo-
sażenie szkół ponadgim-
nazjalnych. W latach 2015- 
2017 na sprzęt i pomoce 

naukowe wydano blisko 2,2 mln zł. Stale odnawiamy 
i rozbudowujemy nasze obiekty oświatowe, w minionej 
kadencji wydatko wano na ten cel blisko 10 mln zł.

W grudniu 2017 roku zakończyła się budowa hali 
sportowej przy Zespole Szkół Technicznych 
i Ogólnokształcących w Limanowej. Koszt reali-
zacji inwestycji to 4,8 mln zł z czego ok. 1,1 mln zł 
stanowiło dofinansowanie ze środków Funduszu 
Rozwoju Kultury Fizycznej.
Kolejną inwestycją była – Rozbiórka istnieją-
cej oraz budowa nowej części budynku Spe-

cjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 
w Dobrej. Koszt inwestycji to 3,1 mln zł, z czego 
1/3 kwoty pochodzi ze środków Państwowego Fun-
duszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnychbędą-
cych w dyspozycji Województwa Małopolskiego. 
Zakończyła się realizacja II etapu prac związanych 
z budową nowej części placówki, której zadaniem 
jest przygotowanie uczniów z różnym stopniem 
niepełnosprawności do uczestnictwa w życiu 
społecznym. Etap II obejmował budowę budynku 
(z wyłączeniem fundamentów), w którym mieści się 
m.in. sala gimnastyczna, salka do ćwiczeń korek-
cyjnych oraz świetlica.

Nasze szkoły utrzymują wysoki poziom kształ-
cenia. Zdawalność matur i egzaminów zawodo-
wych jest wyższa od średniej  wojewódzkiej oraz 
krajowej. W latach 2015-2018 r. nasza młodzież 
zdobyła kilkadziesiąt tytułów laureatów i finalistów 
olimpiad i konkursów. Najzdolniejszą młodzież do-
ceniamy poprzez przekazywanie stypendiów i na-
gród Starosty Limanowskiego. Na ten cel w ciągu 
ostatnich 4 lat przekazaliśmy kwotę przekracza-
jącą 500 tys. zł. Dodatkowo w naszych szkołach 
w Limanowej i Mszanie Dolnej realizowany jest 

projekt pn. Małopolska Chmura Edukacyjna czy-
li nowoczesne nauczanie. Celem projektu jest 
wzrost kompetencji i postaw uczniów ze szczegól-
nymi potrzebami, poprzez współpracę z małopol-
skimi uczelniami wyższymi, a także kształtowanie 
właściwych postaw niezbędnych na rynku pracy. 
Projekt o łącznej wartości ok. 750 tys. zł dofi-
nansowany jest w 95% ze środków unijnych. 
Okres realizacji projektu: 2016 r. – 2019 r.

W naszych założeniach inwestycyjnych skupiamy 
się również na edukacji ludzi młodych, przygoto-
waniu ich do przyszłego wykonywania zawodu na 
miarę potrzeb rynku pracy. Staramy się zapew-
nić im odpowiednią, na wysokim poziomie bazę 
dydaktyczną i infrastrukturę, czego doskonałym 
przykładem jest realizacja projektu mającego na 
celu – poszerzenie oferty szkół prowadzących 
kształcenie zawodowe i ustawiczne z terenu po-
wiatu limanowskiego. Koszt realizacji projektu 
to ponad 5 mln zł. Projekt ten, swym zakresem 
obejmuje m.in. prace inwestycyjne polegające na 
rozbudowie warsztatów szkolnych w Limanowej 
i Mszanie Dolnej. W ramach projektu zostanie za-
kupiony specjalistyczny sprzęt do pracowni szkol-
nych, m.in. stacje lutownicze, podnośniki samo-
chodowe, tokarki, spawarki, testery diagnostyczne, 
centrum obróbcze, a także meble, komputery, 

kamery cyfrowe, aparaty, wyposażenie gastrono-
miczne i inne pomoce dydaktyczne niezbędne do 
prowadzenia zajęć.
Ponadto Powiat Limanowski w latach 2017-2020 
realizuje projekt pn. „Głęboka modernizacja ener-
getyczna budynków użyteczności publicznej 
Powiatu Limanowskiego”. Całkowita wartość 
projektu: 7 mln 215 tys. 540 zł, wysokość kosztów 
kwalifikowanych: 6 mln 135 tys. 540 zł, a wysokość 
uzyskanego dofinansowania 3 mln 680 tys. 710 zł 
(co stanowi około 59,99% wydatków kwalifikowa-
nych). Zakres rzeczowy projektu obejmuje głęboką 
modernizację obiektów użyteczności publicznej 
z terenu Powiatu Limanowskiego.

Szkolenia w ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej

Nowa hala sportowa w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Limanowej
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W zakresie zdrowia i polityki społecznej

Przedsiębiorczość i aktywizacja 
osób bezrobotnych

Ponadto warto przypomnieć, że Powiat Limanow-
ski pozyskał 7 samochodów – 5 dla DPS-ów 
i 2 samochody dla Warsztatów terapii zajęciowej 
w Tymbarku – łączny koszt to prawie 780 tys. zł 
z czego dofinansowanie wynosi prawie 554 tys. zł.
W obecnej kadencji wyremontowany został 
szpitalny oddział ratunkowy – Całkowi-
ta wartość zrealizowanego projektu wyniosła 
1 mln 142 tys zł, z czego z Programu Operacyj-
nego Infrastruktura i środowisko dofinansowane 
zostało 569 tys. zł. Powiat Limanowski przekazał 
400 tys. zł, a pozostała kwota to środki własne 
Szpitala. W ramach tego projektu Szpital zakupił 
m.in. nowoczesny aparat cyfrowy RTG z detekto-
rami, nowy stół operacyjno-zabiegowy oraz anali-
zator immunologiczny.

Natomiast w roku bieżącym 2018 – Szpital Powia-
towy w Limanowej otrzymał dofinansowanie z RPO 
w kwocie 7,2 mln dla projektu pn. „Utworzenie 
centrum leczenia chorób osób w podeszłym 
wieku – Oddziału Geriatrycznego w Szpitalu 
Powiatowym w Limanowej im. Miłosierdzia 
Bożego”. W wyniku utworzenia „Limanowskie-
go Centrum leczenia chorób osób w podeszłym 
wieku” przeprowadzona będzie m.in. nadbudowa 
segmentu bloku operacyjnego o 2 kondygnacje. 
W nowej części znajdować się będą pomieszcze-

Zrealizowaliśmy projekt „Dostosowanie Domów 
Pomocy Społecznej Powiatu Limanowskiego do 
potrzeb ich mieszkańców poprzez modernizację, 
zakup wyposażenia, profilaktykę oraz szkole-
nia”. To nazwa projektu realizowanego przez powiat 
limanowski w 2015 i 2016 roku. Projektem objętych 
zostały trzy Domy Pomocy Społecznej z terenu Po-
wiatu Limanowskiego: DPS Limanowa, DPS Szczy-
rzyc i DPS Mszana Dolna.

Zakres prac związany był z pracami remontowymi 
(wymiana elewacji, posadzek, remont pomiesz-
czeń, dachu, zagospodarowanie  erenu). Zakupiono 
również meble do pokoi, niezbędny sprzęt rehabili-
tacyjny, przeszkolono personel placówek, a miesz-
kańcy domów uczestniczyli w terapiach grupowych 
pod kątem chorób nowotworowych oraz badaniach 
profilaktycznych dla mieszkańców Domu Pomocy 
Społecznej w Szczyrzycu. Koszt realizacji projektu 
to 2 mln 769 tys. 716 zł, z czego aż 80% tej kwoty 
pozyskaliśmy ze środków Mechanizmu Finanso-
wego EOG  i Norweskiego Mechanizmu Finanso-
wego. Z czego dofinansowanie stanowi kwotę 
2 mln 215 tys. 773 zł, natomiast wkład własny 
553 tys. 943 zł.
Dużym zainteresowaniem cieszy się uruchomiona 
w 2015 roku, darmowa Powiatowa Wypożyczal-
nia Sprzętu Rehabilitacyjnego i Ortopedycz-
nego prowadzona jest przez Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie w Limanowej. W ramach tego za-
dania zaangażowanych zostało prawie 65 tys. zł 
środków własnych Powiatu Limanowskiego. Ze 
sprzętu, m.in. łóżek pielęgnacyjnych, wózków in-
walidzkich, koncentratora tlenu, balkoników, kul, 
czy np. materacy  w obecnej kadencji skorzystało 
już 285 osób.

Małe i średnie przedsiębiorstwa są motorem 
rozwoju polskiej gospodarki. Dzięki środkom 
Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego na podjęcie działalności gospodarczej 
w latach 2015-2018 powstało 1577 nowych 
przedsiębiorstw. Przeznaczono na ten cel 
ponad 30,7mln zł. W ramach refundacji kosz-
tów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 
pracy, pracodawcy utworzyli blisko 850 nowych 
miejsc pracy, na których zatrudnienie znalazło 
ponad 900 osób bezrobotnych. Na realizację 
tego zadania powiat pozyskał ponad 15 mln zł.
W ramach organizacji prac interwencyjnych 
zrefundowano pracodawcom częściowe koszty 
zatrudnienia to ponad półtora tysiąca osób 
bezrobotnych. Łącznie na to zadanie pozy-
skano w latach 2015 do 2018 ponad 8 mln zł. 
W latach 2016 do 2018r. pozyskano dodatkowo 
środki na aktywizację bezrobotnych do 30 roku 
życia w ramach tzw. refundacji 12/12 (przez 
okres 12 miesięcy refundacja i utrzymanie w za-
trudnieniu bezrobotnego przez kolejne 12 m-cy) 

blisko 18,5 mln zł. Dzięki tym środkom zatrud-
nienie znalazło ponad 850 młodych osób.
Na aktywizację osób powyżej 50 roku życia 
pozyskano ponad 2 mln złotych. Na refundo-
wanych stanowiskach zatrudnienie znalazło po-
nad 200 osób powyżej 50 roku życia.

W latach 2015 do 2018 ponad 2600 osób bez-
robotnych skierowano do odbycia stażu, 
dzięki czemu mogli nabyć praktyczne umiejętno-
ści do pracy na określonym stanowisku pracy. 
Na ten cel w ramach różnych programów i pro-
jektów realizowanych przez powiat pozyskano 
blisko 18 mln zł.
Z roku na rok wzrasta liczba zarówno pozyskiwa-
nych środków jak i liczba aktywizowanych osób 
bezrobotnych. W 2015 roku pozyskano łącznie 
ponad 22,3 mln zł w roku 2017 o 10 mln więcej. 
W bieżącym roku pozyskano już ponad 23,7 mln zł 
w ramach których wsparcie uzyska ponad 2000 
osób bezrobotnych. Powiat czyni starania o pozy-
skanie kolejnych blisko miliona zł ze środków re-

zerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
na aktywizację bezrobotnych.
Łącznie na finansowanie programów na rzecz ła-
godzenia skutków bezrobocia i aktywizację za-
wodową osób bezrobotnych w latach 2015 – 2018  
Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej pozyskał 
blisko 106 mln zł. Z tego miejsca pragnę poin-
formować, że podejmowane działania w zakresie 
aktywizacji osób bezrobotnych przynosi wymierne 

efekty w postaci spadku bezrobocia do najniższe-
go w historii powiatu poziomu. W roku 2015 zare-
jestrowanych było ponad 7,5 tysiąca bezrobotnych. 
Do końca 2017 roku liczba ta zmniejszyła się do 
4607 osób a na koniec lipca 2018 roku wyniosła 
4231 osób.  Według ostatnich danych GUS stopa 
bezrobocia rejestrowanego na terenie powiatu li-
manowskiego na koniec czerwca 2018 r. wyniosła 
7,5% i spadła w stosunku do 2015 r. o ponad 6%.

Agata Zięba 
Członek Zarządu

Duży nacisk kładziemy 
na dalsze podnoszenie 
standardu opieki medycz-
nej w naszym powiecie. 
W ubiegłej kadencji poczy-
niliśmy starania o polep-
szenie komfortu młodych 
członków naszego społe-

czeństwa świadczą o tym – nowo wyremontowany 
blok porodowy, jak i oddział noworodkowy. Dlatego 
w obecnej kadencji skupiliśmy się na działaniach i in-
westycjach, które są ważne dla naszych seniorów.

nia oddziału geriatrii i poradni geriatrycznej. Dodat-
kowo planowany również zakup specjalistyczne-
go sprzętu, tworzącego niezbędne wyposażenie 
nowego oddziału. W ramach projektu planowane 
jest także stworzenie sali gimnastycznej i sali fizy-
koterapeutycznej kinezyterapii. Diagnostyka osób 
korzystających z nowego oddziału odbywać się 
będzie w istniejących już pracowniach i poradniach 
limanowskiego szpitala.
Cieszy fakt, że Dyrekcja Szpitala Powiatowego 
w Limanowej poczyniła starania i uzyskała Certyfikat 
Akredytacyjny Ministra Zdrowia. Dokument ten sta-
nowi potwierdzenie spełniania przez Szpital Powia-
towy w Limanowej standardów jakości, będących 
jednym z głównych atrybutów wartości danej insty-
tucji. Ten niewątpliwy sukces jest rezultatem ciężkiej 

pracy zarówno dyrekcji jak i pracowników Szpitala 
Powiatowego w Limanowej. Uzyskany certyfikat 
potwierdza, że w zakresie prowadzonych działań 
szpital gwarantuje najwyższą jakość.
W grudniu 2015 r. szpital pozyskał ambulans sanitar-
ny z napędem na 4 koła za kwotę 291 tys. zł. Zakup 
został dofinansowany przez powiat kwotą 15 tys. zł, 
natomiast w roku 2016 – Zakupiony został zestaw do 
badań oddechowych – koszt  ok. 30 tys. zł.
W  grudniu 2017 roku zakończyliśmy budowę Za-
kładu Przyrodoleczniczego – I Etapu budowy 

Cyfrowy aparat RTG w Szpitalu Powiatowym w Limanowej
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Centrum Rekreacji i Balneologii na bazie wód 
geotermalnych.  Zadanie jest finansowane jest ze 
środków Powiatu Limanowskiego – 12 mln zł. In-
westycja obejmuje budowę części nowych obiektów 
i przebudowę istniejącego budynku Domu Wczasów 
Dziecięcych. Zakład Przyrodoleczniczy połączony 
jest z istniejącym budynkiem domu wczasów oraz 
częścią hotelową realizowaną w ramach II etapu. Jest 
to ważna dla powiatu inwestycja, która zdecydowanie 
podniesie jego atrakcyjność. Etap I obejmuje budowę 
budynku zakładu przyrodoleczniczego wraz z infra-
strukturą techniczną niezbędną do jego funkcjono-
wania. W ramach wybudowanego budynku zakładu 

przyrodoleczniczego wyodrębnione będą dwie stre-
fy: basenowa i profilaktyki zdrowia. Strefa basenowa 
obejmować będzie basen rekreacyjny wyposażony 
w hydromasaż ścienny, ławeczkę powietrzną, try-
skacze, gejzery powietrzne, wanny hydromasażo-
we, bicze wodne, zespół saun (fińską i infrared). 
W strefie profilaktyki zdrowia znajdować się będą 
pomieszczenia do hydroterapii, zawijań borowino-
wych, pokoje masażu, gabinet krioterapii miejsco-
wej, gabinet inhalacji, pomieszczenia fizykoterapii, 
kriokomora, salka do ćwiczeń – kinezyterapia.
Z dniem 1 maja 2015 r. Powiatowy Zespół do 
Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Lima-

nowej został włączony w strukturę organizacyjną 
Starostwa Powiatowego w Limanowej. Zarząd 
Powiatu systematycznie wspiera działalność po-
wiatowego zespołu i znacząco partycypuje finan-
sowo w realizacji jego zadań. Wejście w strukturę 
organizacyjną Starostwa pozwoliło na zmniej-
szenie części kosztów funkcjonowania Zespołu 
poprzez przejęcie obsługi finansowo-księgowej, 
w części obsługi administracyjnej, użytkowania 
pomieszczeń i korzystania z mediów. Dzięki 
pełnemu zabezpieczeniu finansowemu w latach 
2015 – 2016, zarówno ze strony Zarządu Powia-
tu jak i Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, 

możliwym było po raz pierwszy wyremontowa-
nie dwóch pomieszczeń obsługi administracyj-
nej Zespołu w siedzibie Starostwa, jak również 
konieczne ich doposażenie. Skład Powiatowego 
Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnospraw-
ności w Limanowej poszerza się o nowych spe-
cjalistów. Członkowie Zespołu systematycznie 
podnoszą kwalifikacje orzecznicze zarówno na 
poziomie wojewódzkim jak również na szkole-
niach i egzaminach organizowanych przez Biuro 
Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełno-
sprawnych w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Po-
lityki Społecznej w Warszawie.

Mieście Limanowa oraz w Gminie Limanowa, które 
zostaną wyposażone w altany / wiaty, stanowiska 
dla rowerów, kosze na śmieci i tablice informacyj-
ne. Ponadto planowane są udogodnienia dla osób 
niepełnosprawnych poprzez zakup 20 audioprze-
wodników do istniejących wypożyczalni na trasach 
wokół Góry Mogielica. Aby monitorować ruch tury-
stycznych na powstałych trasach planowany jest 
także montaż innowacyjnych pętli do pomiaru ru-
chu turystycznego w miejscowościach Kamienica, 
Limanowa, Stara Wieś oraz Słopnice.
Projekt będzie promowany za pośrednictwem wy-
produkowanych materiałów promocyjnych map 
turystycznych ze szlakami rowerowymi i pieszymi 
oraz przewodników turystycznych. Powstanie tak-
że portal informacyjny oraz aplikacja na system 
Android i iOS prezentująca nowopowstałe szlaki 
turystyczne.

Warto przypomnieć że powiat limanowski powie-
rzył Miejskiej Bibliotece Publicznej w Limanowej, 
prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej. 
W ramach realizacji tego zadania w latach 2014-
2018 przekazaliśmy kwotę prawie 360 tys. zł. 
Biblioteka w ramach realizowanych działań orga-
nizuje konkursy, sprawuje merytoryczny nadzór 

Według badań prowadzonych przez Województwo 
Małopolskie przyjeżdża do nas coraz więcej tury-
stów, a to oznacza, że Powiat Limanowski staje się 
popularnym miejscem odwiedzin, zarówno wśród 
osób z Polski, jak i z zagranicy. Statystyki prowa-
dzone przez Powiatowe Centrum Informacji Tury-
stycznej w Limanowej działającego od 2011 roku 
w ramach Małopolskiego Systemu Informacji Tury-
stycznej wyraźnie pokazują, że z roku na rok od-
wiedza nas coraz większa liczba turystów. Łącznie 
w 2015, 2016 i 2017 r. PCIT odwiedziło prawie 
36 tys. turystów z czego około 10% to goście za-
graniczni. Wynika to w głównej mierze z faktu, że 
podejmujemy szereg działań, mających na celu po-
szerzenie oferty turystycznej powiatu m.in. poprzez 
budowę Powiatowego Centrum Informacji Tury-
stycznej, krytej Pływali w Limanowej, budowę tras 
rekreacyjno – sportowych w rejonie góry Mogielica.
Ciągle podejmujemy działania zmierzające do 
podniesienia atrakcyjności Pływalni Limanowskiej. 
Dzięki realizacji założonych celów, poprawie uległa 
infrastruktura obiektu a także zwiększono obłoże-
nie pływalni. Zmierzając do poprawy rentowności, 
w partnerstwie Miasta Limanowa poszukujemy do-
datkowych możliwości finansowania zakupu nowo-
czesnych urządzeń zmniejszających koszty obsłu-
gi obiektu, a także zwiększenia atrakcji szczególnie 
dla najmłodszych klientów. Warto dodać, że w 2017 
roku pływalnię odwiedziła rekordowa ilość klientów 
– ponad 200 tys. osób (łącznie w ostatnich czte-
rech latach to ok. 700 tys. osób).
W zakresie turystyki oprócz wielu realizowanych 
przedsięwzięć promocyjnych Powiat realizuje swo-

je zadania zarówno poprzez projekty a także stałą 
współpracę ze stowarzyszeniami.

Cyfrowe dziedzictwo Powiatu Limanowskie-
go i Dolnego Kubina – to projekt który zakłada 
stworzenie interaktywnych ławeczek turystycznych 
zlokalizowanych na terenie Powiatu Limanowskie-
go oraz  Dolnego Kubina prezentującym atrakcje 
turystyczne Powiatu Limanowskiego i Dolnego Ku-
bina, wykonanie rozbudowanej aplikacji mobilnej 
zawierającej prezentację atrakcji turystycznych, 
prezentację szlaków turystycznych, prezentację 
twórców rzemiosła i innych artystów, prezentację 
produktów lokalnych. 

W ramach projektu zostały wykonane także questy 
turystyczne – zagadki turystyczne po Powiecie Li-
manowskim i Dolnym Kubinie w formie interaktyw-
nej gry terenowej. Zamontowano także beacony 
w Powiecie Limanowskim i Dolnym Kubinie – in-
nowacyjne nadajniki przy atrakcjach turystycznych 
za pośrednictwem których przy pomocy systemu 
Bluetooth będą rozsyłane przez stworzoną aplika-
cję treści turystyczne do turystów przebywających 
w Powiecie Limanowskim i Dolnym Kubinie. Zaku-
piono wirtualne okulary do odtwarzania wirtualnych 
treści turystycznych, w tym panoram sferycznych, 
wirtualnych spacerów. Materiały te będą wykorzy-
stywane w działalności promocyjnej Powiatu Lima-
nowskiego. 
Wartość projektu  to 225 tys. 500 zł, z czego do-
finansowanie stanowi 90%.

Kolejnym ważnym projektem jest  – Rozbudowa 
szlaków wielofunkcyjnych wokół Góry Mogie-
lica i szlaków łącznikowych w Gminach Lima-
nowa, Słopnice, Kamienica i Mieście Limanowa 
wraz z ich połączeniem z trasą główną Velo-
Dunajec”. Wartość dofinansowanego projektu 
to ponad 6 mln zł. Poziom dofinansowania 65%, 
czyli ponad 3 mln 736 tys. zł.
Projekt zakłada realizację nowych tras rowerowych 
i szlaków pieszych o długości ok 25 km oraz odno-
wienie istniejących szlaków poprzez ich oznakowa-
nie na odcinku 16 km. W ramach projektu powstaną 
miejsca postojowe, zaplecze informacyjno-sani-
tarne, parkingi w Gminach Słopnice, Kamienica, 

Turystyka, kultura i współpraca 
z organizacjami pozarządowymi

i świadczy pomoc w formie instruktażu dla wszyst-
kich bibliotek gminnych działających w Powiecie 
Limanowskim.

Dodatkowo zgodnie z naszą decyzją Zarządu 
i Rady Powiatu opracowane zostały w roku 2014 
zasady udzielania dotacji na prace konserwa-
torskie, restauratorskie lub roboty budowlane 
przy zabytkach wpisanych do rejestru zabyt-
ków położonych na obszarze Powiatu Lima-
nowskiego. Na podstawie złożonych wniosków 
przyznano właścicielom 22 obiektów zabytkowych 
znajdującym się na terenie powiatu limanowskiego 
na łączną kwotę 431 tys. zł.

Powiat corocznie opracowuje Program współ-
pracy z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na dany rok, konsultując go uprzed-
nio z organizacjami pozarządowymi z terenu po-
wiatu limanowskiego oraz merytorycznymi Komi-
sjami Rady Powiatu Limanowskiego. W ostatnich 
4 latach /2014-2018/ – Powiat Limanowski udzielił 
wsparcia finansowego na realizację zadań publicz-
nych  dla stowarzyszeń z terenu powiatu limanow-
skiego na kwotę ponad 4 mln zł.

Wojciech Włodarczyk 
Członek Zarządu

W obecnej kadencji roz-
wój turystyki stał się dla 
nas priorytetem. Walory 
i atrakcje przyrodnicze 
i krajobrazowe naszego 
terenu oraz rozwój bazy 
turystycznej i współpra-
ca z partnerskimi powia-

tami wpływają na atrakcyjność naszego regionu.

Urządzenia mulitimedialne, promujące walory turystyczne powiatu limanowskiego

Kwestie związane z ochroną środowiska i z rolnictwem, 
są dla nas bardzo ważne. Dlatego też przekazujemy 
gminom i miastom naszego powiatu dofinansowanie 
kosztów wywozu i przekazania do unieszkodliwienia 
odpadów zawierających azbest. W ostatnich 4 latach 
zutylizowano 521 ton azbestu. Dodatkowo podejmuje-
my działania w zakresie edukacji, informacji i promocji 

w dziedzinie ekologii. To właśnie w tym celu organizu-
jemy konkursy wiedzy o ochronie przyrody, wiosenne 
wycieczki dla młodzieży, warsztaty ekologiczne, ale 
też konferencje i szkolenia dla nauczycieli. Ponadto 
organizujemy akcje sadzenia drzew ze szkołami, od 
2015  roku posadziliśmy ok. 1400 drzew. Wymienione 
działania koordynuje Powiatowe Centrum Ekologiczne.

Rolnictwo i ochrona środowiska



dotyczące finansów i budżetu Powiatu Limanow-
skiego za rok 2017. Radni podjęli również uchwałę 
dotyczącą zmian w budżecie w 2018 r. 
Podczas XXVII Sesji Rada Powiatu Limanowskie-
go – udzieliła absolutorium dla Zarządu Powiatu 
Limanowskiego. Również podczas sesji zostało  
przedstawione sprawozdanie finansowe Szpitala 
Powiatowego w Limanowej, stan finansowy pla-
cówki oraz ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej 
Szpitala za 2017 r. na podstawie raportu o sytuacji 
ekonomiczno-finansowej Szpitala za 2017 r. Pod-
czas XXVII Sesja Rady Powiatu Limanowskiego 
Rada podjęła uchwałę w sprawie ustalenia wyna-
grodzenia dla Starosty Limanowskiego. 
W trakcie wrześniowej sesji Skarbnik Powiatu 
Limanowskiego, przedstawiła uchwałę w sprawie 
zmian budżetowych na rok 2018 oraz uchwałę 
dotyczącą zmian w Wieloletniej Prognozie Fi-
nansowej Powiatu Limanowskiego. W trakcie 
sesji Mieczysław Uryga Wicestarosta Limanowski 
przedstawił uchwałę w sprawie Statutu Powiatu 
Limanowskiego, która została przyjęta przez rad-
nych. Zostały również omówione uchwały w spra-
wie akceptacji wyrażenia zgody przez Zarząd Po-
wiatu na wydzierżawienie mienia nieruchomego 
Szpitala Powiatowego w Limanowej im. Miłosier-
dzia Bożego. 
Obrady sesji zamknęły interpelacje i zapytania oraz 
wnioski i oświadczenia Radnych.

W ostatnim czasie odbyły się dwie Sesje Rady 
Powiatu Limanowskiego. 27 czerwca br. miała 
miejsce XXVII Sesja podczas której Radni za-
twierdzili absolutorium dla Zarządu Powiatu 
Limanowskiego z tytułu wykonania budżetu 
za 2017 r., a także podjęli uchwałę w sprawie 
ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Lima-
nowskiego. Kolejna XXVIII Sesja Rady Powiatu 

miała miejsce 12 września br., podczas której 
Radni zatwierdzili Statut Powiatu Limanowskie-
go, a także dyskutowali na temat dofinanso-
wania budowy Limanowskiego Domu Kultury 
w wysokości 1 mln zł.  
Tradycyjnie obrady sesji rozpoczął Tomasz Krupiń-
ski Przewodniczący Rady Powiatu, który powitał 
radnych i zaproszonych gości. Następnie Starosta 

Limanowski Jan Puchała przedstawił sprawoz-
danie z pracy Zarządu Powiatu Limanowskiego 
w okresie międzysesyjnym. W swoich sprawoz-
daniach poinformował Radnych m.in. o podpisa-
nych w ostatnim czasie umowach, wydarzeniach 
polityczno-kulturalnych oraz licznych spotkaniach, 
w których udział brali Członkowie Zarządu. Pod-
czas sesji zostały zatwierdzone również uchwały 

Samorząd
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Obrady Sesji Rady Powiatu Limanowskiego 

Przedstawiciele Powiatu Limanowskiego 
podpisali umowę na opracowanie nowej Stra-
tegii Rozwoju Powiatu Limanowskiego na lata 
2019 – 2025,  która będzie wyznaczać aktualne 
oraz przyszłościowe kierunki rozwoju Powiatu. 
Umowę w dniu 28 sierpnia br., podpisali Staro-
sta Limanowski Jan Puchała oraz Wicestarosta 
Limanowski Mieczysław Uryga.

Starostwo Powiatowe w Limanowej przystąpiło do 
prac związanych z opracowaniem nowej Strategii 
Rozwoju Powiatu Limanowskiego. W tym celu powo-
łany został Zespołu ds. opracowania Strategii Rozwo-
ju Powiatu Limanowskiego na lata 2019 – 2025, zło-
żony z przedstawicieli Starostwa Powiatowego oraz 
Rady Powiatu Limanowskiego.  Przewodniczącym 

zespołu jest Pan Jan Puchała – Starosta Limanowski, 
natomiast jego Zastępcą jest Pani Ewa Filipiak – Rad-
na Powiatu Limanowskiego. Zespól będzie na bieżą-
co współpracował z Fundacją Rozwoju Demokracji 
Lokalnej – Małopolskim Instytutem Samorządu Tery-
torialnego i Administracji. Obecna Strategia Rozwoju 
Powiatu Limanowskiego powstała w sierpniu 1999 r. 
Jest kluczowym dokumentem, który poprzez swoją 
zawartość, przekazuje wiedzę o Powiecie, wyzna-
cza długofalowe kierunki jego rozwoju oraz wskazuje 
działania, których realizacja przyczyni się do rozwoju 
całego obszaru Ziemi Limanowskiej.
Prace nad nową Strategią będą mieć charakter 
partycypacyjny; udział w nich brać będą również 
przedstawiciele lokalnej społeczności. Dokument 
opublikowany będzie w roku 2019.

Podpisano umowę na kompleksowe 
opracowania Strategii Rozwoju Powiatu

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Przy-
jazna Ziemia Limanowska” serdecznie informuje, 
iż podpisała umowę z Urzędem Marszałkowskim 
Województwa Małopolskiego na realizacje Ope-
racji Własnej pt. „Konkursy kulinarne podsumo-
wujące i nagradzające najaktywniejszych miesz-
kańców”. W ramach projektu będzie promowane 
dziedzictwo kulinarne obszaru LSR. Tradycje kuli-
narne stanowią istotny element tożsamości kultu-
rowej każdego regionu. Niektóre potrawy nieroze-
rwalnie związane są z rejonem ich wytwarzania, 
a ich receptury przekazywane są z pokolenia na 
pokolenie. Realizowany projekt jest odpowiedzią 
na potrzebę mieszkańców wynikającą z zapotrze-

bowania na zacieśnienie więzi międzyludzkich 
i tożsamości regionalnej. W/w konkursy będą 
miały miejsce m.in. w Świetlicy Wiejskiej na Lipo-
wym, Świetlicy w Siekierczynie, Remizie Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Tymbarku, Skansenie na 
Jędrzejkówce w Laskowej, Świetlicy na Pasierb-
cu, Świetlicy w Zbludzy, Świetlicy w Przenoszy 
oraz Zabudowaniach Podworskie w Łukowicy. 

Więcej informacji o realizowanych i planowa-
nych projektach będzie można uzyskać z biurze 
Stowarzyszenia LGD oraz na bieżąco na stronie 
internetowej www.lgdlimanowa.eu i na profilu fa-
cebook LGD Przyjazna Ziemia Limanowska.

Radni Powiatu Limanowskiego V kadencji



Kadencja 2014-2018 samorządu Powiatowe-
go dobiega nieuchronnie do końca czy możemy 
ją podsumować?
Ostatnie cztery lata w samorządzie Powiatu Lima-
nowskiego zaliczam do bardzo udanych, wypeł-
nionych staraniem i ciężką pracą. Powiat bardzo 
dobrze wypada na tle innych jednostek tego szcze-
bla władzy. Pozytywne efekty pracy Rady i Zarządu 
jaki został uformowany po zawarciu koalicji Prawa 
i Sprawiedliwości i KWW „Działajmy Wspólnie” są 
niezaprzeczalne. Dość wymienić kilka z tych danych 
statystycznych, które opisują tę aktywność: ponad 
119 mln zł skierowano na inwestycje, dalsze 24 km 
dróg zmodernizowano i pokryto nową nawierzchnią 
– dołączyły one do wykonanych wcześniej 161 km 
nowych nawierzchni w latach 2006-2014, prawie 
40 km chodników wykonano wspólnie z Gminami, 
przebudowano i rozbudowano 16 mostów, przebu-
dowano kilka skrzyżowań. W obszarze Oświaty wy-
dano kilkanaście milionów na inwestycje w obiekty 
szkolne i sportowe, na sprzęt i pomoce naukowe. 
Wspierano ochronę środowiska. Realizowano zada-
nia w zakresie zdrowia i polityki społecznej. Te fakty 
stanowią konglomerat działań, które potwierdzają 
ambitne podejście Radnych i Zarządu do roli jaką 
otrzymali 4 lata temu po wyborach. 

Realizując wolę Sejmu w najbliższym cza-
sie wybierzemy Radnych, Wójtów i Burmi-

strzów nie jak dotąd na 4 tylko na 5 lat. Cze-
go możemy oczekiwać po nowej dłuższej 
kadencji.

Daje szanse na partnerskie relacje z innymi kra-
jaIdzie dobry czas dla Samorządu, Rząd Prawa 
i Sprawiedliwości uruchamia dodatkowe pieniądze 
i wzmacnia możliwości działania dla Polski Powia-
towej i Gminnej: 
Na nowy fundusz budowy dróg w Powiatach 
i Gminach zostanie skierowane 5 mld zł do końca 
przyszłego roku. Małe firmy będą płacić mniejsze 
podatki i ZUS. Projekt Ministra Ochrony Środowi-
ska-„Ciepły dom”, „polski dom”, to wielki program 
termomodernizacji domów i mieszkań z zasto-
sowaniem dotacji i ulg podatkowych dla każde-
go na wymianę pieców CO, stolarki itp. Będzie 
powszechnie dostępny dla każdej rodziny. Obni-
żymy opłaty za wywóz śmieci – segregujesz pła-
cisz mniej. Więcej pieniędzy kierujemy na opiekę 
osób starszych, wesprzemy budowę chodników, 
przystanków, dworców, węzłów komunikacyjnych, 
ośrodków sportowych. Na 100-lecie niepodległo-
ści 100 Mb/s Internet ma być dostępny w każdej 
szkole wprowadzi Polskę w wiek cyfrowy. Damy 
300 mln zł dodatkowo na lokalne budżety obywa-
telskie. Trzeba wykorzystać tę rodzącą się szansę 
współpracy w ramach programów Rządowych, ten 
swoisty efekt synergii, który jest możliwy do użycia. 
Myślę, że po wyborach pojawią się nowe lepsze 
możliwości współpracy władz wszystkich szcze-
bli samorządowych i rządowych szczególnie tutaj 
w Małopolsce.
To ważna chwila jeśli chodzi o kalendarz demo-
kratycznych wydarzeń. Niech mi będzie wolno 
w tym miejscu to wypowiedzieć: pragnę z serca 
podziękować wszystkim Państwu Radnym na 

ręce Przewodniczącego Rady Tomasza Krupiń-
skiego, Staroście Janowi Puchale, Wicestaro-
ście Mieczysławowi Urydze, Członkom Zarządu 
Agacie Zięba, Janowi Więckowi oraz Wojcie-
chowi Włodarczykowi, a także pracownikom 
administracji, dyrektorom szkół i nauczycielom za 
każdą cząstkę pracy i serca jakie zaświadczam 
wnosili z ogromnym przejęciem i zaangażowa-
niem nie szczędząc czasu do tej niełatwej służby 

publicznej i starali się wykorzystać każdą możli-
wość dla przysporzenia korzyści mieszkańcom 
zabiegając wytrwale i konsekwentnie o dodatko-
we środki i integrowanie wspólnoty mieszkańców 
dbając o wizerunek Powiatu a także wychowanie 
w duchu Patriotycznym.

Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała Mariola Kędroń

Polityka i Historia
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Inwestycje w Szpitalu Powiatowym w Limanowej i klimatyzacji, instalacje elektryczne i teleinforma-
tyczne. Zamontowane zostaną również nowe drzwi 
wewnętrzne i okna. Dodatkowo w ramach robót 
przewidziano instalację nowoczesnego systemu 
monitoringu pacjenta (instalacja telewizji obserwa-
cyjnej pacjenta, czyli systemu przeznaczonego do 
przekazywania obrazu pacjenta do punktu dozoru) 
oraz rozbudowany system przewozowy. Oddział 
zostanie również doposażony w nowoczesny sprzęt 
medyczny i meble m.in. respiratory, kardiomonitory, 
pompy infuzyjne, systemy grzewcze pacjentów, mo-
sty medyczne. Łącznie planowane koszty przebudo-
wy i doposażenia wyniosą blisko 3 mln zł, w całości 
zostaną pokryte ze środków własnych Szpitala. 
Zakończenie inwestycji planowane jest na koniec 
bieżącego roku.

W Szpitalu Powiatowym w Limanowej cały 
czas trwają prace, których celem jest dosto-
sowywanie standardów do potrzeb pacjentów 
i mieszkańców powiatu limanowskiego.

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to już 
w najbliższym czasie mieszkańcy powiatu będą 
mogli wykonać badania rezonansowe w Szpitalu 
Powiatowym w Limanowej.  W maju tego roku 
został przeprowadzony przetarg na wynajem 
pomieszczeń przeznaczonych na pracownię 
Rezonansu Magnetycznego. W postępowaniu 

wyłoniono firmę, która po przeprowadzeniu ada-
ptacji pomieszczeń oraz zainstalowaniu aparatu 
RM będzie prowadzić działalność z zakresu dia-
gnostyki obrazowej RM w Szpitalu. Do tej pory 
mieszkańcy powiatu limanowskiego chcąc wykonać 
badanie rezonansu musieli korzystać z usług ofero-
wanych przez pracownie w okolicznych miastach, 
zaś pacjenci hospitalizowani na oddziałach lima-
nowskiego szpitala na badanie dowożeni byli do No-
wego Sącza, co wymagało organizacji dodatkowych 
transportów oraz generowało koszty. Od momentu 
uruchomienia pracowni w limanowskiej placówce 

badania na rzecz hospitalizowanych pacjentów 
Szpitala Powiatowego w Limanowej będą wykony-
wane w pierwszej kolejności.
Również w ostatnim czasie ruszyły prace związa-
ne z przebudową Oddziału Anestezjologii i Inten-
sywnej Terapii. Zgodnie z projektem dostosowania 
oddziału do wymogów z 2016 roku wprowadzonych 
Rozporządzeniem Ministra Zdrowia roboty budowla-
ne będą obejmowały m.in. przebudowę ścian w celu 
większej funkcjonalności pomieszczań, wymianę 
tynków, posadzek, wszystkich instalacji wewnętrz-
nych tj. wod-kan, c.o., wentylacji mechanicznej 

Wiesław Janczyk
Poseł na Sejm RP 

Pozytywne efekty pra-
cy Rady i Zarządu jaki 
został uformowany po 
zawarciu koalicji Prawa 
i Sprawiedliwości i KWW 
„Działajmy Wspólnie” są 
niezaprzeczalne

Podsumowanie kadencji 2014-2018 samorządu powiatowego
Wywiad z Wiesławem Janczykiem Posłem na Sejm RP

Odbiór nowej drogi w m. Wysokie




