
Za pośrednictwem Małopolskiego Urzędu 
Wojewódzkiego Powiat Limanowski otrzymał 
dofinansowania, które zostaną przeznaczone na 
usuwanie klęsk żywiołowych oraz na przebudo-
wę dróg powiatowych. 

Pierwsze dofinansowanie w kwocie 5 mln 414 tys. 
zł zostało przyznane na realizację zadania pn.: Od-
budowa obiektu mostowego w ciągu drogi powia-
towej nr 1579K Siekierczyna – Naszacowice w km 
11+397 w miejscowości Świdnik/ Owieczka wraz 
z umocnieniem brzegowym. 

Przypominając, w dniach 3-6 października 2016 roku 
wskutek intensywnych opadów atmosferycznych 
i związanym z nimi wezbraniem wód potoku Słomka 
i uszkodzeniu uległ w/w obiekt mostowy w miejsco-
wości Owieczka. – Zdając sobie sprawę, jak wielkie 
znaczenie ma odbudowa mostu dla mieszkańców Po-
wiatu Limanowskiego, uszkodzony most został zgło-
szony jako zadanie priorytetowe do realizacji w 2018 
roku – mówi Starosta. 
Przyznana przez Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji promesa na odbudowę mostu z dnia 
30 marca 2018 r. przewidywała udzielenie dotacji na 
realizację zadania w kwocie o wnioskowanej wyso-
kości 4 mln 800 tys. zł. co stanowiło 80 % szacunko-

wych kosztów realizacji zadania. Jednak w wyniku 
przeprowadzonego postępowania przetargowego 
o udzielenie zamówienia publicznego na odbudowę 
uszkodzonego obiektu, wyłoniona została najko-
rzystniejsza oferta opiewająca na kwotę w wysoko-
ści ponad 6 mln 768 tys. zł., która to wartość znacz-
nie przekroczyła przyjęty  pierwotnie szacunkowy 
koszt realizacji zadania. W wyniku zaistniałej sytu-
acji kwota przyznanej promesy pokrywała jedynie 
70,92 % kosztów kwalifikowanych wobec możliwych 
do uzyskania 80 % co byłoby równoważne kwocie 
dofinansowania. Różnica zatem pomiędzy dotacją 
przyznaną a pożądaną wynosiła 614 tys. 770 zł.

– 11 maja br. zwróciłem się z prośbą do Wojewody 
Małopolskiego Pana Piotra Ćwika o rozważanie moż-
liwości zwiększenia kwoty dofinansowania z budże-
tu państwa, w ramach podziału środków z rezerwy 
celowej na usuwanie skutków klęsk żywiołowych dla 
realizacji powyższego zadania – informuje starosta 
Jan Puchała - W związku z wystosowaną prośbą, 
Wojewoda Małopolski Pan Piotr Ćwik postanowił 
zwiększyć poprzednie dofinansowanie o dodatkowe 
614 tys. 770 zł – dodaje. 
30 maja br. w siedzibie Małopolskiego Urzędu Woje-
wódzkiego w Krakowie, z rąk Wiceministra MSWiA 
Krzysztofa Kozłowskiego, Starosta Limanowski Jan 
Puchała odebrał promesę zwiększającą poprzednie 
dofinansowanie – Dzięki przyznanej zwiększonej dota-
cji  możliwe będzie rozstrzygnięcie przeprowadzonego 
postępowania przetargowego i podpisanie umowy na 
wykonawstwo inwestycji w Owieczce.

Drugie dofinansowanie w kwocie blisko 5 mln zo-
stało przyznane na przebudowę dróg powiatowych: 
nr 1609 K Limanowa – Kamienica w m. Zalesie oraz 
nr 1632 K Kępanów – Tymbark w m. Jodłownik 
i w m. Wilkowisko. 

22 kwietnia br. w Urzędzie Województwa Małopolskie-
go w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej 

infrastruktury drogowej na lata 2016- 2019 w Małopol-
sce” przekazano promesy dla samorządów małopol-
ski. Starosta Limanowski Jan Puchałą z rąk Ministra 
Infrastruktury Łukasz Smółka i Wojewody Małopol-
skiego Piotra Ćwika otrzymał promesy przeznaczone 
na realizację dwóch zadań Powiatu Limanowskiego. 
lPierwsze zadanie to przebudowa drogi powiatowej 

Limanowa- Kamienica w m. Zalesie – przyznana 
kwota to 1 mln 970 tys. zł. Łączny koszt planowanej 
inwestycji to ok 4 mln zł.

l	Drugie zadanie - przebudowa drogi powiatowej Kę-
panów – Tymbark w miejscowościach  Jodłownik 
oraz. Wilkowisko – przyznana kwota dofinansowa-
nia to 3 mln zł, przy czym koszt całkowity wynosi 
ponad 7,8 mln zł.

Przyznane dla powiatu limanowskiego środki finanso-
we zwiększą bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz 
dostępność komunikacyjną. Wpłynie to również na 
atrakcyjność inwestycyjną i turystyczną naszego po-
wiatu – informuje Starosta Limanowski Jan Puchała. 
Bardzo dziękuje Panu Wojewodzie Małopolskiemu 
Piotrowi Ćwikowi za przychylność i wspieranie realizo-
wanych przez Powiat Limanowski inwestycji.  Dzięki 
pozyskanym za pośrednictwem Małopolskiego Urzę-
du Wojewódzkiego środkom możemy zrealizować 
inwestycje które przyczynią się do zwiększenia warun-
ków bezpieczeństwa zarówno pieszych jak i kierow-
ców – informuje Starosta Limanowski Jan Puchała. 

Kolejne promesy dla Powiatu Limanowskiego
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Od 1-go czerwca następiła zmiana 
godzin otwarcia powiatowych  
jednostek organizacyjnych:

– Powiatowego Urzędu Pracy
– Powiatowego Zarządu Dróg 

– Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie

Nowe godziny pracy:
 pon. – pt. 7.15-15.15Uszkodzony most w m. Owieczka



6 czerwca w Myślenicach odbył się Kon-
went Powiatów Województwa Małopolskiego. 
W Konwencie Powiat Limanowski reprezento-
wał Starosta Jan Puchała, Wiceprzewodniczący 
Konwentu.

Spotkanie rozpoczął i gości przywitał Józef Tomal  
Wiceprzewodniczący Konwentu Powiatów Wo-
jewództwa Małopolskiego. Następnie odbyła się 
dyskusja w sprawie podjęcia konkretnych działań 
sprzeciwiających się obniżeniu wynagrodzeń pra-
cowników samorządowych zatrudnionych na pod-
stawie wyboru.
Po zakończeniu dyskusji głos zabrał Stanisław 
Sorys Wicemarszałek Województwa Małopolskie-
go oraz Hubert Guz Dyrektor Departamentu Fun-
duszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Małopolskiego omawiając Projekty 
powiatowe w ramach RPO WM 2014-2020 i Powia-
towe projekty geodezyjne.
Kolejno odbyła się dyskusja w sprawie realizacji 
ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 
pracy oraz niektórych innych ustaw w kontekście 
regulacji systemu dopuszczania cudzoziemców 
do polskiego rynku pracy uwzględniając przy tym 
kwestie jednorazowych wpłat, co powinno stanowić 
w całości dochód powiatów.
Na koniec dokonano wyboru przedstawicieli do 
prac Zespołu Roboczego przy Wojewódzkim In-
spektoracie Ochrony Środowiska w Krakowie. 
Ostatnim punktem było omówienie spraw bieżą-
cych Konwentu Powiatów oraz przedstawienie wol-
nych wniosków.

Samorząd
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Szanowni Mieszkańcy Powiatu Limanowskiego! 

U progu wakacji oddaję 
w Państwa ręce kolejny 
numer informatora samo-
rządowego „Wiadomości 
z Powiatu”. Kilka ostatnich 

miesięcy upłynęło pod znakiem  licznych wydarzeń 
sportowo-kulturalnych, turystycznych ale i podnio-
słych uroczystości i jubileuszy związanych z rocznicą 
100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. 
Staramy się o tych wszystkich wydarzeniach informo-
wać państwa na bieżąco poprzez naszą nową stronę 
internetową www.powiat.limanowski.pl, a także Fa-
cebooka   czy na łamach „Wiadomości z Powiatu”.

Obecnie realizujemy szereg inwestycji, dzięki którym 
zarówno uczniom naszych szkół jak i mieszkańcom 
całego powiatu będzie żyło się lepiej. Na drogach po-
wiatowych powstają kolejne odcinki chodników i no-
wych nawierzchni bitumicznych co w znacznym stop-
niu poprawi poziom bezpieczeństwa pieszych. W m. 
Wysokie powstaje nowy odcinek drogi powiatowej 
Brzezna-Brzezna Litacz-Wysokie o dł. 15 km, będą-
cym kolejnym łącznikiem z powiatem nowosądeckim. 

Chcę poinformować Państwa, że obecnie trwają pra-
ce nad przygotowaniem postępowania na wykonanie 
zadania pn: Głęboka modernizacja energetyczna  
budynków użyteczności publicznej powiatu limanow-
skiego. W ostatnich dniach Zarząd Powiatu Limanow-
skiego podpisał umowę na dostawę sprzętu kompu-
terowego w Starostwie Powiatowym w Limanowej 
w ramach projektu „E-Usługi w informacji przestrzen-

nej Powiatu Limanowskiego”. Realizowane są prace 
inwestycyjne polegające na rozbudowie warsztatów 
szkolnych w ZSTiO w Limanowej w ramach projek-
tu pn. „CKZiU w ZSTiO w Limanowej – poszerzenie 
oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe 
i ustawiczne z terenu powiatu limanowskiego” a całą 
inwestycję planujemy zrealizować w bieżącym 2018 
roku. Trwa również  realizacja umowy pn. „Zaprojek-
towanie i wykonanie instalacji/urządzeń/obiektu dla 
kompletnego połączenia istniejącego odcinka przy-
łącza wody geotermalnej z głowicą na otworze IG-1 
w Porębie Wielkiej, wraz z uruchomieniem wykona-
nego połączenia, celem rozpoczęcia prawidłowej eks-
ploatacji wody geotermalnej”. Uruchomienie odwiertu 
to kolejny krok, który pozwoli eksploatować wody 
geotermalne oraz pozyskiwać je do celów leczniczych 
i rekreacyjnych.

Zapraszam do lektury informatora w którym znaj-
dą Państwo m.in. relację z dnia dziecka na lima-
nowskiej pływalni, z XVIII Powiatowego Przeglądu 
Orkiestr Dętych w Laskowe oraz srebrnego jubile-
uszu limanowskiego DPS-u. Ponad to dowiedzą się 
Państwo o Konwencie Powiatów Województwa Ma-
łopolskiego, obradach pierwszej w tym roku Rady 
Społecznej Szpitala Powiatowego w Limanowej 
oraz aktualnej sytuacji na lokalnym rynku pracy.

Korzystając z okazji pragnę życzyć dzieciom, mło-
dzieży i wszystkim państwu udanych spokojnych 
i wymarzonych wakacji i urlopów. Młodzieży matural-
nej z kolei życzę trafnych wyborów przyszłej edukacji 
i kariery zawodowej.  

Jan Puchała
Starosta Limanowski

RODO to unijne rozporządzenie o ochronie da-
nych osobowych, które obowiązuje na terenie 
całej Unii Europejski od 25 maja 2018 r. Wraz 
z wprowadzeniem RODO uległy zmianie zasady 
związane z przetwarzaniem i przepływem danych 
osobowych w sektorze prywatnym i publicznym. 
Co każdy powinien wiedzieć o unijnym rozporzą-
dzeniu odwiedzając Starostwo Powiatowe w Li-
manowej. 

l	Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamen-
tu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fi-
zycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/
WE (Dz. U. UE. L.2016.119.1) informuje się, iż:

l	Administratorem danych osobowych podanych 
w tutejszym Urzędzie jest Starostwo Powiatowe 
z siedzibą w Limanowej przy ul. Józefa Marka 
9, 34-600 Limanowa (tel. 18-33-37-816, e-mail: 
starostwo@powiat.limanowski.pl);

l	Osobą do kontaktu w sprawach dotyczących 
ochrony danych osobowych jest inspektor ochro-
ny danych, z którym można kontaktować się te-
lefonicznie pod nr tel. 18-33-37-835 lub e-mail: 
iod@powiat.limanowski.pl; 

l	Państwa dane osobowe przetwarzane będą 
w celu prawidłowej realizacji zadań wynikających 
z przepisów prawa.

l	Państwa dane osobowe będą przechowywane 
zgodnie z ustawą o narodowym zasobie archi-
walnym i archiwach oraz instrukcją kancelaryjną 
dla organów powiatu oraz w formie, która pozwa-
la na identyfikację osoby, której dotyczą, przez 
okres nie dłuższy niż jest  to niezbędne.

l	Posiadają Państwo prawo do dostępu do treści 
swoich danych, sprostowania ich treści lub ogra-
niczenia przetwarzania;

l	Posiadają Państwo prawo do wniesienia skargi do 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

l	Podanie danych osobowych jest wymogiem 
ustawowym. Nie podanie danych osobowych 
uniemożliwi realizację czynności/usługi, o które 
Państwo wnoszą.

l	Dane przekazywane będą wyłącznie podmiotom 
uprawnionym przepisami prawa.

Głównym założeniem regulacji jest zapewnienie 
swobodnego przepływu danych pomiędzy pań-
stwami członkowskimi a poza tym wdrożenie za-
sad, które ujednolicą przetwarzanie danych oso-
bowych na terenie całej Unii Europejskiej.

RODO w Starostwie Powiatowym

Konwent Powiatów Województwa Małopolskiego w Myślenicach
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Edukacja i Kultura

Uczniowie ze szkół Powiatu Limanowskiego 
i Koszalińskiego uczestniczyli w 4-dniowych wy-
mianach między powiatami w ramach nagrody 
zdobytej w Konkursie Plastycznym pt. „Malowane 
pieśni”. 

Uczniowie z klasy 2 b1 z Zespołu Szkół Nr 1 w Lima-
nowej przebywali w malowniczej nadmorskiej miej-
scowości Sarbinowo, gdzie przedstawiciele Staro-
stwa Koszalińskiego zorganizowali bogaty program 
pobytu młodzieży nad morzem – między innymi: 
zabawa w Play – park –  parku trampolin, zajęcia edu-

kacyjne w Transgranicznym Centrum Edukacji Eko-
logicznej w Sarbinowie, zwiedzanie latarni morskiej 
w Gąskach, całodniową wycieczkę do Kołobrzegu, 
zwiedzanie Starego Miasta, Ratusza, Muzeum Orę-
ża Polskiego, Katedry, rejs statkiem, spacer po molo 
oraz zwiedzanie kołobrzeskiej latarni morskiej.

Młodzież z klasy II B ze Szkoły Podstawowej im. L. 
Teligi w Mielnie oraz klasy VII ze Szkoły Podstawowej 
im. K Makuszyńskiego w Świeminie podziwiała pięk-
ne widoki i miejsca powiatu limanowskiego.  Uczniów 
przywitał Jan Puchała Starosta Limanowski, Agata 

Zięba Członek Zarządu Powiatu Limanowskiego 
i Justyna Tokarczyk dyrektor Wydziału Promocji, Pro-
jektów i Przedsiębiorczości Starostwa Powiatowego 
w Limanowej. Na trasie podróży uczniów z powiatu 
koszalińskiego znalazły się między innymi: Gorczań-
ski Park Narodowy, Orkanówka – Muzeum Biogra-
ficzne Władysława Orkana, wyjście na Potaczkową, 
Bazylika Limanowska, Muzeum Regionalne Ziemi 
Limanowskiej, Powiatowe Centrum Informacji Tury-
stycznej w Limanowej, zwiedzanie atrakcji Miasta Li-
manowa w formie questu, Sanktuarium na Pasierbcu 
oraz Zakopane.

RODO w Starostwie Powiatowym

1 czerwca br. Pływalnia Limanowska stała się 
wielkim placem zabaw. Władze powiatu i miasta 
z okazji dnia dziecka przygotowali dla wszyst-
kich dzieci wiele ciekawych atrakcji i niezapo-
mnianych chwil.  

W tym wyjątkowym dniu animatorzy przygotowali 
dla dzieci liczne gry i konkurencje. Nie zabrakło 
oczywiście kolorowych atrakcji wodnych przygo-
towanych przez szkołę pływania Aligator m.in. no-
wość w tym roku – możliwość pływania na deskach 
SUP. Odbyła się również dyskoteka którą popro-
wadził dj. firewall music, a także mecze koszy-
kówki w wodzie, pod czujnym okiem instruktorów 
szkoły pływania MM Delfin.

Dla najmłodszych czekały zabawy, które zorgani-
zowali pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Limanowej m.in. puszczanie baniek 
mydlanych, skręcanie balonów oraz robienie wod-
nych tatuaży. Wszyscy uczestnicy mieli zapew-
nione napoje, słodycze oraz upominki. Zabawom 
towarzyszyła Owieczka Agusia z radia RDN Nowy 
Sącz, która również przygotowała dla uczestników 
prezenty. Dzieci otrzymały słodycze ufundowane 
przez Powiat Limanowski oraz soczki, otrzymane 
od firmy Tymbark – MWS sp. z o.o. W wydarzeniu 
wzięli udział m.in. Starosta Limanowski Jan Pu-
chała, Wicestarosta Mieczysław Uryga, Przewod-
nicząca Rady Miasta Jolanta Juszkiewicz, Justyna 
Tokarczyk Dyrektor Wydziału Promocji, Projektów 
i Przedsiębiorczości, Dawid Jasica Dyrektor Pły-
walni.Organizatorami imprezy byli: Powiat Lima-
nowski, Miasto Limanowa, Pływalnia Limanowska, 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limano-
wej, Szkoła Pływania Aligator. Partnerami wspie-
rającymi byli: szkoła pływania MM Delfin, firma 
Tymbark – MWS sp. z o.o., Firewall Music, firma 
Gracja i Benefit System.

 – Wojciech Włodarczyk 
Członek Zarządu

Powstaną nowe chodniki i nawierzchnie 
asfaltowe na drogach powiatowych

W bieżącym kwarta-
le Powiat Limanow-
ski we współpracy 

z poszczególnymi gminami realizuje zadania in-
westycyjne, które maja na celu budowę nowych 
chodników i nawierzchni asfaltowych. Jesteśmy 
przekonani, że podjęte działania zwiększą bezpie-
czeństwo mieszkańców oraz wpłyną na poprawę 
jakości infrastruktury w naszym powiecie.  

Dobiegają końca prace związane z przebudową 
drogi powiatowej w miejscowości Pisarzowa.  
Na prawie 700 metrowym odcinku wykonano 
frezowanie istniejącej nawierzchni, wzmocnie-
nia konstrukcji jezdni  siatką i położenie nowych 
warstw bitumicznej. 

Wartość zadania to ponad 440 tys. zł. Odbiór za-
dania planowany jest na koniec lipca br. 

W roku bieżącym w ramach inicjatyw samorządo-
wych związanych z budową chodników w partner-
stwie gmin z udziałem finansowym 50:50 kosztów 
zadania wykonano: w partnerstwie z Gminą Łuko-
wica w m. Stronie 157 mb chodnika wraz z miej-
scami parkingowymi przy kaplicy. W m. Zalesie 
– Gmina Kamienica wykonano 530 mb chodnika, 
plac postojowo widokowy, zatoki autobusowe oraz 
oświetlenia. W m. Poręba Wielka-Koninki wykona-
no 727 mb chodnika, a w Kasince Małej ok. 2 km. 
Jesienią br. planowane jest zakończenie budowy 
chodnika w Tymbarku na drodze Piekiełko-Tym-
bark o dł. 548 mb wraz z zatokami. W 2018 r. pla-
nujemy przebudowę 2 obiektów mostowych w cią-
gu drogi  powiatowej Mszana Górna-Podłopień 
w m. Dobra i Jurków, wraz z wykonaniem nowej 
nawierzchni bitumicznej na odcinku 2 km, Dobra-
-Podłopień.  W m. Świdnik/Owieczka w Gminie Łu-
kowica odbudujemy most, który został uszkodzony 

jesienią 2016 r. Przypomnę, że przejazd przez nie-
go jest ograniczony do samochodów osobowych. 
Ciężarówki muszą kierować się na objazdy – in-
formuje Marek Urbański – dyrektor limanowskiego 
PZD. Trwają prace związane z budową nowego 
odcinka drogi o dł. 15 km powiatowej w m. Wy-
sokie, będącej kolejnym łącznikiem z powiatem 
nowosądeckim.

Obecnie rozpoczęły się prace przy przebudowie 
drogi powiatowej Limanowa-Kamienica w m. Za-
lesie. Zakres obejmuje  odcinek 2.5 km – centrum 
(wykonanie chodników wraz z zatokami, placem 
postojowym, położenie nowej nawierzchni ok. 2km 
oraz wykonanie oświetlenia ulicznego. Zadanie 
w partnerstwie z Gmina Kamienica przy udziale 
środków budżetu państwa.
Przy pozyskanym wsparciu Województwa Mało-
polskiego planujemy wykonanie nowej nawierzch-
ni na drodze Limanowa-Kamienica o dł. 4 km 
w Centrum Starej Wsi i na trasie wyścigu górskie-
go – dodaje dyrektor PZD.

Chodnik w Zalesiu

Dzień dziecka 
na limanowskiej 

pływalni

Chodnik w Stroniu Budowa drogi w m. Wysokie

Laureaci konkursu „Malowane pieśni” 
na wymianie między Powiatami 



12 kwietnia br., w sali konferencyjnej Starostwa 
Powiatowego odbyła się Sesja Rady Powiatu 
Limanowskiego, w której wzięli udział radni Po-
wiatu Limanowskiego, dyrektorzy i kierownicy 
Starostwa Powiatowego, a także przedstawiciele 
podległych jednostek z terenu powiatu.

Przewodniczący Rady Powiatu Tomasz Krupiński po 
przywitaniu uczestników, a następnie przyjęciu po-
rządku obrad oraz protokołu z ostatniej sesji doko-
nał uroczystego otwarcia XXVI Sesji Rady Powiatu 
Limanowskiego.
Na wstępie Starosta Limanowski Jan Puchała 
przedstawił sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu 
Limanowskiego w okresie od ostatniej do obecnej 
sesji Rady Powiatu.

Następnie Radni przyjęli uchwały w sprawie zmian 
w uchwale budżetowej na 2018 r., Rady Powiatu 
Limanowskiego Nr XXIV/241/17 z dnia 28 grudnia 
2017 r, oraz w sprawie zmian w Wieloletniej Pro-
gnozie Finansowej Powiatu Limanowskiego i zmian 
w budżecie w 2018 r., które przedstawiła Skarbnik 
Powiatu Limanowskiego Elżbieta Nastałek.

Kolejnym punktem sesji było podjęcie uchwały  
w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie mienia 
nieruchomego Szpitala Powiatowego w Limanowej 
im. Miłosierdzia Bożego, którą omówił Starosta Li-
manowski Jan Puchała.

Następnie p.o. Dyrektora Wydziału Gospodarowa-
nia Nieruchomościami Łukasz Szydełko przedstawił 
projekt  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
umowy użyczenia części nieruchomości, oznaczo-
nej jako działka ewidencyjna nr 1272/4 o powierzch-
ni 0,8989 ha, położona w Dobrej, będąca w trwałym 
zarządzie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wycho-
wawczego.

Dyrektor Wydziału Rozwoju, Inwestycji i Pozyskiwa-
nia Środków Zewnętrznych Adam Górszczyk omówił  
uchwałę w  sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

umowy zamiany prawa użytkowania wieczystego 
pomiędzy Powiatem Limanowskim a Spółką pod fir-
mą PBM Sułkowscy, Spółka Jawna z siedzibą w Li-
manowej w odniesieniu do nieruchomości położonej 
w Limanowej w obrębie 3.

W kolejnym punkcie obrad Dyrektor Powiatowego 
Zarządu Dróg Marek Urbański zapoznał radych 
z projektem uchwał w sprawie:
–  udzielenia pomocy finansowej Miastu Limanowa 

na realizację projektu pn.: „Budowa drogi łączą-
cej DW 965 ul. Witosa z DK 28 ul. Krakowska 
w Limanowej poprzez budowę odcinka w km 
0+506,00 – 0+810,73 oraz przebudowę w km 
0+013,85 – 0+289,30”.

–  udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Łu-
kowica na realizację zadania powiatowego 
pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1579K 
Siekierczyna – Naszacowice odcinek od km 
2+468,68 do km 4+658,00 w miejscowości Przy-
szowa gm. Łukowica”.

–  udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Msza-
na Dolna na realizację zadania powiatowego 
pn.: „Przebudowa odcinkowa drogi powiatowej 
nr 1615K Mszana Górna – Wilczyce w km 0+200 
– 1+316 i w km 1+481 – 2+353 w miejscowości 
Mszana Górna / Łętowe poprzez wykonanie 
chodnika wraz z oświetleniem ulicznym”.

–  udzielenia pomocy finansowej Gminie Limano-
wa na realizację zadania  pn: „Przebudowa dróg 
gminnych nr  K340452 Męcina-Kłodne-Stańko-
wa w km 0+003 do km 0+980 oraz nr K340501 
Kłodne – Sośliny w km od 0+000 do km 0+736  
wraz z przebudową skrzyżowania drogi po-
wiatowej nr 1551K Limanowa-Chełmiec w km 
11+570 do km 11+775”.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzi-
nie w Limanowej Monika Nawalaniec przedstawiła 
sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu pieczy 
zastępczej za 2017 r.  oraz ze sprawozdaniem z re-
alizacji w 2017 r. działań związanych z przeciwdzia-
łaniem przemocy w rodzinie. Omówiła również temat 

realizacji w 2017 „Powiatowego Programu Działań 
na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Powiatu Lima-
nowskiego na lata 2015 – 2020.”

Następnie Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy 
w Limanowej Marek Młynarczyk zapoznał radnych  
z informacją o sytuacji na rynku pracy Powiatu Li-
manowskiego oraz działalności PUP w Limanowej 
w 2017 r.

W jednym z ostatnich punków obrad Zygmunt Bie-
droński Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich 
i Zarządzania Kryzysowego omówił informacje do-
tyczące realizacji powiatowego programu zapobie-
gania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa 
i porządku publicznego „Bezpieczny Powiat Lima-
nowski” w roku 2017.

Obrady XXVI Sesji Rady Powiatu Limanowskie-
go zamknęły interpelacje i zapytania oraz wnioski 
i oświadczenia Radnych.

Samorząd i Zdrowie
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XXVI Sesja Rady Powiatu Limanowskiego

Pierwsza w tym roku Rada Społeczna Szpitala 
odbyła się 22 marca w siedzibie Szpitala Po-
wiatowego w Limanowej. Tego samego dnia 
przedstawiciele Zarządu i Rady Powiatu wizyto-
wali nowo wyremontowany oddział ratunkowy 
szpitala.

Posiedzenie Rady Społecznej otworzył Przewodni-
czący Rady Społecznej Szpitala – Starosta Lima-
nowski Jan Puchała. Podjęcie uchwały w sprawie 
przedstawienia opinii o planie finansowym i in-
westycyjnym Szpitala na rok 2018 było głównym 
punktem obrad. Po przedstawieniu przez Dyrek-

tora Szpitala oraz Głównego Księgowego sytuacji 
finansowej szpitala oraz planowanych wydatków 
inwestycyjnych, Rada podjęła uchwałę w sprawie 
przedstawienia opinii o zaciągnięciu przez Szpital 
Powiatowy im. Miłosierdzia Bożego w Limanowej 
kredytu długoterminowego. Dalsze obrady doty-

czyły spraw bieżących szpitala. Tego samego dnia 
przedstawiciele Zarządu i Rady Powiatu Limanow-
skiego wizytowali nowo wyremontowany Szpitalny 
Oddziała Ratunkowy.
Całkowita wartość zrealizowanego projektu wynio-
sła 1 mln 142 tys. zł z czego z POIiŚ dofinansowane 
zostało 569 tys. zł. Powiat Limanowski przekazał 
400 tys. zł, a pozostała kwota to środki własne Szpi-
tala. W ramach tego projektu Szpital zakupił m.in. 
nowoczesny aparat cyfrowy RTG z detektorami, 
nowy stół operacyjno-zabiegowy oraz analizator im-
munologiczny.W Szpitalnym Oddziale Ratunkowym 
zostały wykonane również prace remontowe obej-
mujące montaż ślusarki, instalacja zabezpieczeń 
przeciwpożarowych, a  także remont korytarza od-
działu w tym instalacja wentylacji mechanicznej i do-
stosowanie izolatki do obowiązujących wymogów.
Dzięki tym innowacyjnym rozwiązaniom wzrosła 
jakość usług oferowanych w Szpitalu Powiatowym 
zapewniając większy komfort i bezpieczeństwo pa-
cjentów.

Posiedzenie Rady Społecznej Szpitala
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Zdrowie i Pomoc społeczna

Nie każde dziecko ma 
szansę wzrastać w domu 
pełnym szczęścia i miło-
ści. Zdarza się, że z róż-
nych przyczyn  dzieci 
muszą opuścić dom ro-
dzinny, dlatego dobrym 
rozwiązaniem jest stwo-

rzenie dla nich rodziny zastępczej. 

Piecza zastępcza stanowi skuteczną i optymal-
ną formę kompensowania dziecku zaburzonego 
funkcjonowania rodziny biologicznej. Dąży do 
stworzenia małoletnim środowiska rodzinnego, 
w którym będą otoczone troską, miłością i uwa-
gą. Niestety ciągle brakuje osób gotowych pod-
jąć się tej trudnej misji. 
W Powiecie Limanowskim funkcjonują obecnie 
73 rodziny zastępcze, w tym 4 rodziny zawodowe 
i jeden rodzinny dom dziecka. Łącznie w rodzinach 
zastępczych znajduje się 118 dzieci.
Coraz więcej dzieci w naszym powiecie traci opar-
cie w swych rodzicach i nie może liczyć na ich po-
moc. Dlatego Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
w Limanowej nieustannie poszukuje kandydatów 
na rodziny zastępcze, które zaopiekują się dziećmi, 
podzielą swoją miłością, ofiarują bezpieczeństwo, 

ciepło i szczęście. Opiekunowie zastępczy trosz-
cząc się o swoich wychowanków przeżywają razem 
z nimi chwile radości i smutku. Każdy ich gest, słowo 
pomaga tym młodym ludziom wejść  w dorosłe ży-
cie i stać się mądrymi, dobrymi i życzliwymi ludźmi. 
Pokazuje, że dom może być miejscem bezpiecznym 
i przyjaznym.
Państwa miłość, troska i codzienne wsparcie – to 
wielki dar, jaki można ofiarować drugiemu człowie-
kowi. Serdecznie zapraszamy do zgłaszania się 
kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

Komu można powierzyć funkcję rodziny za-
stępczej:
Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może zostać 
powierzone małżonkom, ale i osobom nie pozostają-
cym w związku małżeńskim, które:
l	dają rękojmię należytego sprawowania pieczy 

zastępczej;
l	mają stałe miejsce zamieszkania na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej;
l	korzystają z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
l	nie są i nie były pozbawione władzy rodziciel-

skiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ogra-
niczona ani zawieszona;

l	wywiązują się z obowiązku łożenia na utrzyma-
nie osoby najbliższej lub innej osoby, gdy ciąży 
na nich taki obowiązek z mocy prawa lub orze-
czenia sądu;

l	nie są chore na chorobę uniemożliwiającą wła-

ściwą opiekę nad dzieckiem, co zostało potwier-
dzone zaświadczeniem lekarskim;

l	zapewnią odpowiednie warunki bytowe 
i mieszkaniowe umożliwiające dziecku za-
spokajanie jego indywidualnych potrzeb, 
w tym:
a) rozwoju emocjonalnego, fizycznego i spo-
łecznego,
b) właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań,
c) wypoczynku i organizacji czasu wolnego.

Co rodzicom zastępczym ofiaruje PCPR? 
l	Bezpłatne szkolenia oraz możliwość nawiązania 

kontaktu z istniejącymi rodzinami zastępczymi;
l	wsparcie wykwalifikowanej kadry PCPR;
l	możliwość korzystania z pomocy psychologicz-

nej, pedagogicznej, prawnej w ramach działań 
PCPR;

l	świadczenia pieniężne wg obowiązujących 
przepisów. 

I Ty możesz zostać rodzicem zastępczym! Program profilaktyki 
raka jelita grubego trwa 

– zapraszamy 
do skorzystania 

z bezpłatnych badań!
Szpital Powiatowy w Limanowej zaprasza na 
bezpłatne badania kolonoskopowe w znieczule-
niu. Badania realizowane są w ramach projektu 
pn. „Promowanie profilaktyki raka jelita grubego 
wśród osób aktywnych zawodowo na terenie po-
wiatu bocheńskiego, brzeskiego, limanowskiego 
i nowotarskiego”. W ramach projektu do końca 
2018 roku zostanie przebadanych około 1000 pa-
cjentów. Program realizowany jest dzięki wspar-
ciu ze środków Unii Europejskiej w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020. Grupę docelo-
wą projektu stanowią osoby w wieku: 50-65 lat, 
40-49 lat mające krewnego pierwszego stopnia 
(rodzice, rodzeństwo, dzieci), u którego rozpo-
znano raka jelita grubego, 25-49 lat z rodzin, 
w których wystąpił dziedziczny rak jelita grubego 
niezwiązany z polipowatością (HNPCC), aktywne 
zawodowo – mieszkające, pracujące lub uczące 
się na obszarze powiatu bocheńskiego, brzeskie-
go, limanowskiego i nowotarskiego. Szczegółowe 
informacje oraz zapisy na badania prowadzone 
są pod numerem telefonu 18/33-01-750.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lima-
nowej serdecznie zaprasza osoby z niepełno-
sprawnością mieszkające na terenie Powiatu Li-
manowskiego do wzięcia udziału w kolejnej edycji 
pilotażowego programu „Aktywny samorząd” 
finansowanego ze środków Państwowego Fundu-
szu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Wnioski w ramach Modułu I programu można skła-
dać od 20 kwietnia 2018 r. do 30 sierpnia 2018 r.
Szczegółowe informacje dotyczące zasad reali-
zacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” 
w 2018 roku można uzyskać dzwoniąc pod numer 
(18) 33 37 912 oraz zaglądając na poszczególne 
zakładki strony internetowej tutejszego Centrum  
tj. www.pcpr-limanowa.pl 
Formy wsparcia w tegorocznej edycji pilotażowego 
programu „Aktywny samorząd” dotyczą likwidacji 
barier ograniczających społeczne i zawodowe funk-
cjonowanie osób niepełnosprawnych. Program obej-
muje następujące Moduły i obszary wsparcia:
Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywiza-
cję społeczną i zawodową, w tym:
1. Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
l Zadanie 1: pomoc w zakupie i montażu oprzyrzą-

dowania do posiadanego samochodu
l Zadanie 2: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy ka-

tegorii B

22 maja br. w budynku DPS w Limanowej 
odbyły się jubileuszowe uroczystości 25 lecia 
Domu Pomocy Społecznej. Wydarzenie to było 
okazją do miłych wspomnień, jak również gratu-
lacji i życzeń. Powiat Limanowski reprezentowali 
m.in. Wicestarosta Mieczysław Uryga i Członek 
Zarządu Wojciech Włodarczyk.

Jubileuszowe obchody rozpoczęła Msza Świę-
ta w intencji pracowników i mieszkańców DPS 
w Limanowej, którą poprowadził i kazanie wygłosił 
ks. Prałat dr Wiesław Piotrowski. Czynny udział 
w oprawie liturgicznej wzięli mieszkańcy i pracow-
nicy DPSu.
Po zakończeniu mszy świętej Małgorzata Szafrań-
ska Dyrektor DPS w Limanowej rozpoczęła oficjalną 

część jubileuszu, witając gości oraz dziękując im 
za przybycie. Następnie przybliżyła historię działal-
ności i rozwoju Domu Pomocy Społecznej, wspartą 
prezentacją multimedialną. – Mijają lata… naszą 
misją jest wspólne tworzenie tego Domu. Staramy 
się  nie tylko realizować nałożone na nas ustawą 
i zarządzeniami obowiązki wynikające ze specyfiki 
tej instytucji, ale przede wszystkim tak ułożyć pracę, 
aby pobyt mieszkańców w domu i praca naszego 
personelu stanowiła jedność, ponieważ nieustannie 
towarzyszy nam myśl: „Nie ma Domu bez miesz-
kańców, ale nie ma też Domu bez pracowników” . 
Pobyt mieszkańców i nasza praca przeplatają się 
i wzajemnie uzupełniają. Jesteśmy ludźmi dla ludzi 
– mówiła Dyrektor Domu Pomocy.
Podczas  wydarzenia życzenia dla pracowników 

i mieszkańców, na ręce Dyrektor Małgorzaty Sza-
frańskiej złożyli zaproszeni goście. W imieniu Za-
rządu i Rady Powiatu Limanowskiego gratulacje 
przekazał Wicestarosta Mieczysław Uryga i Członek 
Zarządu Wojciech Włodarczyk. – Pomoc niesiona 
drugiemu człowiekowi, pomimo upływu lat, nie traci 
na wartości, wymaga jednak ogromnej cierpliwości 
i odpowiedzialności – za którą z naszej strony należą 
się szczególne wyrazy szacunku i uznania – mówił 
wicestarosta dziękując Dyrektorowi i pracownikom 
Domu Pomocy za to, że każdego dnia z pełnym za-
angażowaniem i sercem świadczą pomoc drugiemu 
człowiekowi.
Dopełnieniem Jubileuszu był koncert Zespołu Con-
sonans z ZS nr 1 w Limanowej kierowanego przez 
Leszka Mordarskiego.

DPS w Limanowej przeżywał  Srebrny Jubileusz 

 – Agata Zięba 
Członek Zarządu.

Rusza pilotażowy program 
„Aktywny samorząd”

Zapraszamy do składania 
wniosków



Powiat Limanowski reprezentowany przez Za-
rząd Powiatu w marcu tego roku podpisał umowy 
w ramach projektu „Utworzenie CKZiU w ZSTiO 
w Limanowej – poszerzenie oferty szkół prowa-
dzących kształcenie zawodowe i ustawiczne z te-
renu powiatu limanowskiego”.

19 marca podpisana została pierwsza umowa pn. 
„Adaptacja warsztatów szkolnych przy Zespole 
Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Limano-
wej”, która obejmuje wykonanie robót budowlanych 
związanych z dostosowaniem warsztatów szkolnych 
przy ZSTiO w Limanowej do oferty danej szkoły pro-
wadzącej kształcenie zawodowe i ustawiczne dla 
uczniów. Dodatkowo wykonawca uzyskał wszelkie 

niezbędne uzgodnienia i pozwolenia umożliwiające 
użytkowanie obiektu.
Zadanie zrealizuje wyłonione w postępowa-
niu przetargowym Konsorcjum Wykonawców 
zawiązane przez: Roberta Złockiego prowa-
dzącego działalność gospodarczą pod nazwą: 
F.H.U.B. „Złocki” Robert Złocki z Kamionki Wiel-
kiej oraz Bogdana Romanka prowadzącego dzia-
łalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębior-
stwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Bogdan 
Romanek z Nowego Sącza.
29 marca podpisana została druga umowa na wy-
posażenie pracowni gastronomiczno – hotelarskiej 
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Mszanie 
Dolnej i Zespole Szkół nr 1 w Limanowej. Umowa 

na wykonanie zadania częściowego – Dostawa 
i montaż stołów z płytą roboczą do pracowni gastro-
nomiczno-hotelarskiej do Zespołu Szkół Ponadgim-
nazjalnych w Mszanie Dolnej oraz Zespołu Szkół 
nr 1 w Limanowej, obejmuje dostarczenie i montaż: 
stołu z płytą roboczą, nierdzewny 1800 mm dla Ze-
społu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mszanie Dolnej 
– 1 szt., stołu z płytą roboczą, nierdzewny 1200 mm 
dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mszanie 
Dolnej – 1 szt. oraz stołów produkcyjnych dla Zespo-
łu Szkół nr 1 w Limanowej – 5 szt.
W wyniku zapytania ofertowego wykonawcą za-
dania został Mariusz Gajdos prowadzący dzia-
łalność gospodarczą pod firmą: INVEST HORE-
CA BISTRO Mariusz Gajdos z Nowego Sącza. 

Koszt realizacji umowy to 26 tys. zł i jest to kwota 
w 100% finansowana ze środków unijnych i bu-
dżetu państwa.

Kultura i Edukacja
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Umowa w ramach projektu utworzenie CKZiU w szkołach Powiatu Limanowskiego podpisane

– Mieczysław Uryga 
Wicestarosta Limanowski Finałowa Gala  

12 edycji Pomysłu na 
Biznes w Powiecie 

Limanowskim

Odbył się XVIII Powiatowy Przegląd 
Orkiestr Dętych w Laskowej

Zależy nam, aby 
młodzież z naszych 
szkół podnosiła swoje 
kompetencje, a tak-
że rozwijała talenty  
i  zainteresowania, 
dlatego Powiat Lima-
nowski chętnie wspiera i angażuje się w wydarzenia  
i konkursy  organizowane przez szkoły ponadgim-
nazjalne Powiatu.

Finałowa gala 13 edycji konkursu „Pomysł 
na Biznes w Powiecie Limanowskim” odbyła się  
4 czerwca w I LO im. Wł. Orkana w Limanowej. 
Młodzież po raz kolejny wykazała się kreatywno-
ścią i znajomością postaw przedsiębiorczości 
w sposobie prezentowania swoich pomysłów.

W konkursie wzięło udział 53 uczniów z 6 szkół śred-
nich. Komisja oceniając nadesłane prace brała pod 
uwagę w szczególności oryginalność, innowacyjność 
i realność pomysłu na biznes, trafność analizy finan-
sowej oraz analizy otoczenia przedsięwzięcia.
– W tym roku stworzyliśmy możliwość poszerzenia 
wiedzy i umiejętności pisania biznes planu podczas 
warsztatów poprowadzonych przez praktyka w tej 
dziedzinie. Uczestnicy mieli dodatkowo możliwość 
indywidualnych konsultacji odnośnie tworzenia wła-
snych biznesplanów – podkreślił Przewodniczący Ko-
misji Konkursowej, Wicestarosta Limanowski Mieczy-
sław Uryga – Młodzież po raz kolejny zaprezentowała 
innowacyjne i dostosowane do potrzeb rynku oraz 
rozwoju technologii- projekty swoich biznesów. Komi-
sja oceniając nadesłane prace opierała się o zapisy 
regulaminu konkursu. Przy ocenie prac braliśmy pod 
uwagę w szczególności oryginalność, innowacyjność 
i realność pomysłu na biznes, trafność analizy finan-
sowej oraz analizy otoczenia przedsięwzięcia. – mówił 
Przewodniczący Komisji, Wicestarosta Limanowski.
W pierwszym etapie konkursu Komisja wyłoniła 
dziesięć najlepszych prac konkursowych. Następnie 
autorzy pomysłów na biznes zaprezentowali je przed 
komisją konkursową w II etapie. Uczestnicy mieli 

możliwość osobistego zaprezentowania i przekonania 
członków komisji do swojego pomysłu. Komisja wy-
różniła siedem prac konkursowych oraz przyznała I, 
II oraz III nagrodę.
Tegorocznym zwycięzcą XII edycji konkursu pn. „Po-
mysł na Biznes w Powiecie Limanowskim” została Fir-
ma BeQuick, pomysł zaprezentowany przez Dawida 
Matrasa i Andrzeja Nawalańca z ZSTiO w Limanowej. 
Celem tego przedsięwzięcia jest zapewnienie wygod-
nego sterowania bramą automatyczną przy użyciu 
telefonu komórkowego, dzięki czemu nie ma potrzeby 
używania pilota, którego noszenie może być uciążliwe.
Drugie miejsce zdobył pomysł IntWISE s.c. Konrada 
Krzyściaka i Sebastiana Żabówka – ZS Nr 1 w Limano-
wej. Przedmiotem działalności firmy jest świadczenie 
usług budowy systemów inteligentnego zarządzania 
budynkiem. Systemy których budową będzie zajmo-
wać się firma to: system sterowania oświetleniem, 
system sterowania ogrzewaniem, system sterowania 
bramą wjazdową i garażową, system sterowania mo-
nitoringiem, system monitoringu parametrów, system 
wizualizacji otwartych okien i drzwi, system alarmowy. 
Wyżej wymienione systemy są sprzedawane w posta-
ci pakietów czyli połączeń kilku systemów.
Trzecie miejsce przyznane zostało „ECO MUNDO” 
dla Gabrieli Kozy, Karoliny Kałafut z ZSTI w Mszanie 
Dolnej.
Przedmiotem działalności firmy Eco Mundo jest ofero-
wanie produktu – torebek z użytych banerów.
Dodatkowo komisja wyróżniła siedem prac konkurso-
wych. Natomiast nagrodę specjalną Starosty Lima-
nowskiego, za najwyższy poziom zgłoszonych prac 
konkursowych otrzymała szkoła ZS Nr 1 w Limanowej 
którą odebrała dyrektor Joanna Rudek
Podstawą wyboru do nagrody specjalnej była najwyż-
sza średnia z 4 najlepiej ocenionych prac konkurso-
wych w danej szkole.

10 czerwca br. odbył się XVIII Powiatowy Przegląd 
Orkiestr Dętych, podczas którego na deskach 
Amfiteatru w Laskowej wystąpiło 250 muzyków 
z 7 orkiestr z terenu powiatu limanowskiego, oraz 
jednej orkiestry z nowosądeckiego. Przegląd był 
również eliminacją do 41. Festiwalu Orkiestr Dę-
tych „Echo Trombity” w Nowym Sączu.

Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych jest cyklicznym 
wydarzeniem, przyczyniającym się do popularyzacji 
i zwiększenia zainteresowania oryginalną formą mu-
zyki wykonywanej przez orkiestry dęte. Ponadto, jest 
doskonałą okazją do wymiany doświadczeń i spotkań 
muzyków. Pomimo formy konkursu przybyłe orkiestry 
nie rywalizują ze sobą tylko wspólnie przeżywają miłe 
chwile i prezentują swój dorobek artystyczny, ukazu-
jąc jak ciekawa i przyjemna w odbiorze może być mu-
zyka grana na instrumentach dętych..
Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych w Laskowej ofi-
cjalnie otworzył Starosta Limanowski Jan Puchała, 
pełniący obowiązki Wójta Gminy Laskowa Piotr Stach 
oraz Przewodniczący Rady Gminy Laskowa Michał 
Kogutowicz. Po wysłuchaniu  Orkiestr Dętych zgło-
szonych do Przeglądu Komisja wybrała zwycięzców:

W GRUPIE I – ORKIESTR OCHOTNICZYCH STRA-
ŻY POŻARNYCH
I miejsce Orkiestra Dęta przy OSP Męcina,
II miejsce Orkiestra Dęta przy OSP Mszana Dolna
III miejsce Orkiestra Dęta przy OSP Dobra
W GRUPIE II ORKIESTR DZIAŁAJĄCYCH PRZY 
PARAFIACH 
I miejsce Parafialna Orkiestra Dęta z Jaworznej 
II miejsce Parafialna Orkiestra Dęta z Laskowej
III miejsce Parafialna Orkiestra Dęta z Krosnej
W GRUPIE III – ORKIESTR DZIAŁAJĄCYCH  PRZY 

OŚRODKACH KULTURY I STOWARZYSZENIACH
I miejsca „nie przyznano”
II miejsce Orkiestra „Echo Podhala” z Limanowej

Wśród zaproszonych gości oprócz włodarzy gminy 
Laskowa na uroczystość przybyli: Wiesław Janczyk 
Poseł na Sejm RP, Jan Puchała Starosta Limanow-
ski, Mieczysław Uryga Wicestarosta Limanowski, 
Wojciech Włodarczyk Członek Zarządu Powiatu Li-
manowskiego, Jolanta Grzegorzek Radna Powiatu 
Limanowskiego a zarazem Przewodnicząca Komisji 
Kultury Sportu i Turystyki Rady Powiatu Limanow-
skiego, Ewa Filipiak Radna Powiatu Limanowskiego, 
Justyna Tokarczyk Dyrektor Wydziału Promocji, Pro-
jektów i Przedsiębiorczości Starostwa Powiatowego 
w Limanowej, radni Gminy Laskowa a także licznie 
przybyli mieszkańcy.
Imprezę uświetnił koncert Kapeli „GÓROLE”. Całość 
zakończyła zabawa taneczna z zespołem „REMO”. 
Nagrody dla zwycięzców ufundowało m.in. Starostwo 
Powiatowe w Limanowej.

Na 41.Festiwal  Orkiestr  Dętych  „ECHO TROMBITY”  
w Nowym Sączu, Komisja  postanowiła  zakwalifikować:
1. Orkiestrę Dętą przy OSP Męcina,
2. Orkiestrę Dętą z Krużlowej
3. Orkiestrę Dętą OSP z Mszany Dolnej,
4. Parafialną Orkiestrę Dętą z Jaworznej,
5. Parafialną Orkiestrę Dętą z Laskowej,
6. Orkiestrę Dętą „Echo Podhala” z Limanowej

Komisja z zadowoleniem stwierdziła dalszy wzrost 
poziomu artystycznego, duże zaangażowanie dry-
gentów i muzyków oraz wzrastającą liczbę młodzieży 
w zespołach. Wszystkim Orkiestrom gratulujemy i ży-
czymy dalszych sukcesów.

Zakupiona drukarki 3D



Według ostatnich danych GUS, stopa bezro-
bocia na terenie powiatu limanowskiego  na ko-
niec kwietnia 2018 r. wyniosła 8,1% i w porówna-
niu do analogicznego okresu roku poprzedniego 

jest niższa o 1,3%, co stawia powiat limanowski 
na piątym miejscu w województwie, za powia-
tami: dąbrowskim, tatrzańskim, nowosądeckim 
i chrzanowskim.  

W rejestrach Powiatowego Urzędu Pracy w Limano-
wej na koniec maja w ewidencji osób bezrobotnych 
zarejestrowanych było 4428 osób bezrobotnych 
(o 140 osób mniej niż w kwietniu) z których ok. 30% 
stanowią osoby bezrobotne dla których ustalono 
tzw. III profil pomocy tj. osoby oddalone od rynku 
pracy i nie zainteresowane żadną formą aktywiza-
cji zawodowej, którym zależy przede wszystkim na 
utrzymaniu statusu bezrobotnego w celu zgłoszenia 
do ubezpieczania zdrowotnego.

Limanowski  urząd pracy stara się pozyskiwać 
jak najwięcej pieniędzy na finansowanie progra-
mów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia 
skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej. 
Dzięki otrzymanym środkom lokalni pracodawcy 

tworzą nowe miejsca pracy oraz aktywizowane 
są osoby bezrobotne w ramach usługi i instru-
mentów określanych w ustawie o promocji za-
trudnienia i instytucjach rynku pracy.

PUP w Limanowej pozyskał w 2018 r. już ponad  
20 mln 317 tys. zł z Funduszu Pracy oraz Europej-
skiego Funduszu Społecznego – realizując szereg 
projektów dla osób bezrobotnych znajdujących się 
w trudnej sytuacji na rynku pracy. Obecnie PUP 
w Limanowej Zabiega o dodatkowe środki z rezerwy 
Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w kwo-
cie 3,3 mln zł. Po otrzymaniu decyzji  finansowej 
ministra, na stronie internetowej www.limanowa.
praca.gov.pl zostaną ogłoszone nabory wniosków 
do poszczególnych programów.

Analizując dane statystyczne, można pokusić się 
o stwierdzenie, iż sytuacja na limanowskim rynku pra-
cy jest najlepsza od 25 lat. Rynek pracy zmienił się dia-
metralnie z rynku pracodawcy na rynek pracownika. 
Pracodawcy mają coraz większe problemy ze znale-
zieniem pracowników. Gotowi są zatrudnić wszystkich 
chętnych do podjęcia pracy, nawet takich kandydatów, 
którzy nie posiadają odpowiednich kompetencji, ale 
gotowi są do przebranżowienia się. Pracodawcy chcą-
cy zatrzymać u siebie wykwalifikowanych pracowni-
ków muszą podnieść wynagrodzenia oraz finansują 
innego rodzaju profity Pozapłacowe, np. pakiety 
usług medycznych, dodatkowe ubezpieczenia czy 
programy kafeteryjne (karnety na siłowniem fitness, 
basen, itp. – informuje dyrektor PUP w Limanowej 
Marek Młynarczyk

Nie milkną echa po spotkaniu z Panią Beatą Szy-
dło Wicepremier Rządu RP w Limanowej. Jak Pan 
ocenia to wydarzenie?

Jedno z pierwszych spotkań w cyklu 700 jakie za-
planowano w ramach akcji informacyjnej: „Polska 
jest jedna” odbyło się w Limanowej. Było bardzo 
udane. Pani Premier cieszy się  dużą popularnością. 
Mieliśmy u siebie możliwość bezpośredniej rozmo-
wy i przekazania uwag, opinii i sugestii do obecnej 
sytuacji gospodarczej i społecznej w Polsce. To duża 
sprawa. Przypominam sobie poprzednie kadencje 
Sejmu to nawet politycy mniej popularni często mieli 
obiekcje do pokazywania się publicznie na dużych 
otwartych zgromadzeniach bo tyle było pretensji, 
uwag i niezadowolenia, że rezygnowano z bezpo-
średniego kontaktu, obawiano się go. Dzisiaj mamy 
ciągle sytuację przewagi dużego poparcia  społecz-
nego wynikającego z racjonalnie podejmowanych 
działań Rządu, dotrzymania obietnic programowych 
Prawa i Sprawiedliwości takich jak 500+, cofnięcie 
wieku emerytalnego i podniesienia kwoty wolnej 
i wielu pomniejszych.

Na spotkaniu padło wiele nowych deklaracji !

Rzeczywiście ważne są nowe propozycje i plany 
rządu, które będą skutkować w najbliższej przyszło-
ści, a właściwie to tu i teraz jeszcze w drugiej poło-
wie bieżącej kadencji Sejmu. Pani Premier ogłosiła, 
że Rząd podejmuje nowe ważne programy społecz-
ne i gospodarcze, podnosi tempo realizacji inwe-
stycji lokalnych, podejmie nowe działania na rzecz 
seniorów i osób niepełnosprawnych. W szczegółach 
deklaracja dotyczy: 
1) Obniżki podatku CIT dla małych firm z 15 do 9%, 

czyli najniższego poziomu w UE. 
2) Wprowadzenia małego ZUS-u naliczanego pro-

porcjonalnie do przychodów dla firm osiągają-
cych miesięczne obroty do wysokości 2,5 mini-
malnych pensji w Polsce. Im mniejszy zarobek 
tym mniejszy ZUS.

3) Wyprawka – 300 złotych na początku roku szkol-
nego dla każdego ucznia rozpoczynającego na-
ukę w szkole podstawowej i średniej.

4) Nowy fundusz dróg lokalnych o wartości co naj-
mniej 5 miliardów złotych. Oznacza to tysiące 
kilometrów dróg odnowionych  we wsiach małych 
miastach, gminach i powiatach.

5) Program Dostępność+ – likwidacja barier dla 
osób niepełnosprawnych – ponad 20 mld złotych 
w ciągu 8 lat.

Było też wystarczająco dużo czasu, aby powiedzieć 
o naszych lokalnych planach budowy kolei i lep-
szych połączeń lokalnych i do Krakowa.

Czy wystarczy na to wszystko pieniędzy w bu-
dżecie?

Naprawa finansów publicznych jest faktem i pro-
centuje.  Do Sejmu trafiło sprawozdanie z wyko-
nania budżetu Państwa za 2017 rok, potwierdza 
ono wszystkie wcześniejsze optymistyczne dane 
o stanie dochodów zrealizowano je w wysokości 
350,4 mld zł. Były wyższe o 25 mld zł w stosunku do 
kwoty zaplanowanej w ustawie. Udało się osiągnąć 
też wyższy o cały jeden punkt procentowy wzrost 
PKB.  Odważne i sprawne bieżące dysponowanie 
środków publicznych i dotacji celowych pozwala na 
eksploatację wszystkich mechanizmów determinu-
jących wzrost gospodarczy, który po I kwartale br. 
wyniósł 5,2 %.Owoce tego wzrostu są dysponowane 
do ludzi jak nigdy przedtem w ten sposób wszyscy 

przekonujemy się o możliwościach i sile naszego 
Państwa o tym, że sprawnie kierowane jest wielką 
wartością.

Wielkimi krokami zbliżają się wybory samorzą-
dowe…

Jesteśmy w połowie ostatniego roku bieżącej ka-
dencji władz Samorządowych. Nowa ordynacja wy-
borcza już jest przygotowana wydłuża ona mandat 
na sprawowanie funkcji w lokalnych władzach do  
5 lat. Przed wszystkimi z nas bardzo odpowiedzialne 
decyzje personalne komu powierzyć zaufanie, kto 
będzie reprezentował nas w roli Radnych, kto w roli 
Wójta i Burmistrza. Zachęcam wszystkich do aktyw-
ności i przemyślanych decyzji w tej materii.

Dziękuję za rozmowę,
Mariola Kędroń 

Więcej na: www.janczyk.pl

Polityka i Rynek Pracy

Sytuacja na lokalnym rynku pracy – rynek pracodawcy 
czy pracownika?

Wszyscy przekonujemy się o sile 
sprawnie funkcjonującego Państwa, 

jest ono wielką wartością.
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 – Jan Więcek 
Członek Zarządu

 – Wiesław Janczyk 
Poseł na Sejm

Miniony kwartał przy-
niósł kolejne dobre 
informacje z powiato-

wego rynku pracy. Jak wynika z raportu PUP Lima-
nowa wzrasta aktywizacja zawodowa i promocja 
zatrudnienia, a pod względem malejącej stopy bez-
robocia nasz Powiat zajmuje piąte miejsce w wo-
jewództwie.

Bezpieczne 
„Wakacje 2018” 

na posiedzeniu PZZK

W poniedziałek 11 czerwca br. sali konfe-
rencyjnej starostwa powiatowego w odbyło się 
posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania 
Kryzysowego, któremu przewodniczył starosta 
limanowski Jan Puchała.

Głównym punktem spotkania było dokonanie 
oceny stanu przygotowania powiatu limanow-
skiego do zapewnienia dzieciom i młodzieży 
bezpiecznego wypoczynku w okresie letnich 
wakacji – „Wakacje 2018”.
Podczas obrad dokonano również zatwierdze-
nia  „Powiatowego Planu Zarządzania Kryzyso-
wego – 2018”, oceny stanu zagrożenia powo-
dziowego, ochrony przeciwpowodziowej oraz 
zagrożenia pożarowego, ochrony przeciwpoża-
rowej na terenie powiatu limanowskiego.

Wizyta Wiceminister Beaty Szydło w Limanowej




