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Szanowni mieszkańcy Powiatu Limanowskiego!

Mieczysław Uryga
Starosta Limanowski

przez wdrożenie nowych rozwiązań telein-
formatycznych, pozwolą one m.in. uspraw-
nić udostępnianie dokumentacji geodezyj-
nej i kartogra�cznej. Korzyści płynące z no-
wego projektu będą miały znaczenie dla 
szerokiego grona odbiorców i niewątpliwie 
ułatwią pracę wielu podmiotów. 

Jak co roku, wspieramy renowację pięknych 
zabytkowych kościołów zlokalizowanych 
w naszym regionie. Posiadają one dużą 
wartość historyczną, jak i kulturalną. Dlate-
go wzorem lat ubiegłych również w tym 
roku przekazaliśmy dotację na renowacje 
zabytkowych kościołów na terenie powiatu 
limanowskiego w kwocie 210 tyś. zł.   

W celu promocji regionalnych smaków 
i walorów krajobrazowych naszego regio-
nu, wydaliśmy dwie publikacje. Pierwsza 
prezentuje przepisy kulinarne Kół Gospo-
dyń Wiejskich. Warto zasięgnąć tej lektury 
i spróbować rozmaitego wachlarza smak-
ów na każdą okazję. Druga przedstawia 
propozycje wycieczek, bazę obiektów 
noclegowych, gastronomicznych i licznych 
atrakcji zlokalizowanych na terenie Powiatu 
Limanowskiego, zarówno dla dorosłych jak 
i tych najmłodszych.  

Zachęcam do lektury nowego, elektronicz-
nego wydania „Wiadomości z Powiatu” 
i jeszcze raz apeluję dbajcie o siebie i swo-
ich bliskich!

Powiecie Limanowskim - poszerzenie ofer-
ty szkół prowadzących kształcenie zawo-
dowe i ustawiczne, a także kształcenie dla 
uczniów ze specjalnymi potrzebami”. W ra-
mach projektu planowana jest m.in. adap-
tacja pracowni budowlanej w ZS nr 1 w Li-
manowej, adaptacja pracowni gastro-
nomicznej w ZSP w Mszanie Dolnej i SOSW 
w Dobrej, zakup wyposażenia do pracowni 
gastronomicznej, elektrycznych i mechani-
cznych w ZSP i ZSTI w Mszanie Dolnej oraz 
ZSTiO w Limanowej. Zależy nam na speł-
nianiu edukacyjnych oczekiwań uczniów, 
tak aby po zakończeniu nauki młodzi lu-
dzie mieli wiele możliwości, a kierunek 
swojej drogi zawodowej, czy dalszej edu-
kacji, obrali jeszcze przed zakończeniem 
szkoły. Szerzej przeczytacie Państwo na ten 
temat w aktualnym wydaniu. 

Duży nacisk kładziemy na bezpieczeństwo 
mieszkańców powiatu limanowskiego, 
dlatego podejmujemy realizacje kolejnych 
inwestycji związanych z infrastrukturą dro-
gową. W 2020 roku mają zakończyć się trzy 
przedsięwzięcia związane z przebudową 
i remontem dróg powiatowych m.in. na 
odcinkach: Mszana Górna – Wilczyce, Za-
mieście - Słopnice – Zalesie, Skrzydlna – 
Wilkowisko, co poprawi jakość poruszania 
się po terenie powiatu. 
Powiat Limanowski podjął realizacje pro-
jektu „E-usługi w informacji przestrzennej 
Powiatu Limanowskiego”. Celem projektu 
jest zapewnienie wysokich standardów 
funkcjonowania cyfrowego urzędu po-

Oddaję w Państwa ręce świąteczne wydanie  
„Wiadomości z Powiatu”. Jest to numer 
szczególny, bo dostępny tylko w wersji 
elektronicznej. Taka forma przekazu pozwo-
li na unikniecie ryzyka rozprzestrzeniania 
się epidemii, o której jest tak głośno w me-
diach na całym świecie. Numer ten jest wy-
dawany w szczególnym okresie, kiedy to 
bardziej niż zazwyczaj musimy dbać o swoje 
bezpieczeństwo. Higiena, częste mycie rąk 
oraz unikanie kontaktów z otoczeniem to 
jak zapewniają eksperci – pierwszy krok do 
uniknięcia zakażenia koronawirusem. Dbaj-
cie o siebie i bardzo proszę przestrzegajcie 
tych zasad. Chociaż to trudny dla nas czas, 
nie możemy skupiać się tylko na epidemii. 
Dlatego chcę Wam przekazać garść tych 
dobrych informacji z naszego najbliższego 
otoczenia. 

W ostatnim czasie rozpoczęliśmy kolejny 
projekt skierowany do młodzieży uczącej 
się pn.: „ Rozwój kształcenia Zawodowego w 
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Wielkanoc to czas otuchy i nadziei. Czas odradzania się wiary w Chrystusa i drugiego człowieka.
.

Niech Zmartwychwstanie, symbol zwycięstwa życia nad śmiercią, da siłę do pokonywania codziennych trudności 

i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość.
.

 Życzymy aby świąteczny nastrój napawał entuzjazmem i dał moc do realizacji planów i zamierzeń, 

a Zmartwychwstały Pan napełniał Wasze serca spokojem i radością.
.

W imieniu Zarządu i Rady Powiatu Limanowskiego



W wydarzeniu wzięli udział parlamen-
tarzyści, przedstawiciele władz samorzą-
dowych, służb, instytucji, stowarzyszeń, 
szkół z terenu powiatu limanowskiego oraz 
rodziny żołnierzy wyklętych. Obecny był 
m.in. porucznik Tadeusz Dębski – syn 
Wojciecha Dębskiego „Bicza”, dowódcy 
oddziału partyzanckiego „Opór” Batalio-
nów Chłopskich. Uroczystość na cmenta-
rzu uświetniła obecność licznych pocztów 
sztandarowych, młodzieży zrzeszonej 
w Związkach Strzeleckich Strzelec, a także  
Orkiestry Dętej „Echo Podhala”.  

Obchody zainaugurował Marsz Pamięci, 
który wyruszył z ul. Fabrycznej – Sowliny. 
Główne obchody miały miejsce przy kwa-
terze wojskowej na Cmentarzu Para�al-
nym. – Opór i bezkompromisowa postawa 
Wyklętych, naraziły ich na wiele lat represji 

i prześladowań ze strony nowych władz 
w kraju, a większość z nich za wierność wyz-
nawanym wartościom i poglądom zapła-
ciło cenę życia. - przypomniał znaczenie te-
go dnia w swoim przemówieniu Starosta 
Limanowski. Modlitwę za dusze poległych  
odmówił ks. Jarosław Gomółka. Następnie 
Apel Pamięci przeprowadził dowódca uro-
czystości starszy inspektor Małopolskiego 
Obwodu Związku Strzeleckiego STRZELEC 
Stanisław Dębski. 

Po uroczystościach na cmentarzu w Lima-
nowskiej Bazylice odprawiona została pa-
triotyczna Msza Św. z udziałem Chóru Mę-
skiego, a po południu w Muzeum Regional-
nym Ziemi Limanowskiej odbył się oko-
licznościowy koncert akustyczny pt. „Pieśń 
o Wolności” w wykonaniu Michała Atra-
menta.

1 marca odbyły się Powiatowo-Miejskie Obchody Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. 
To państwowe święto obchodzone jest w całym kraju nieprzerwanie od 2011 i upa-
miętnia żołnierzy polskiego podziemia niepodległościowego i antykomunistycz-
nego, którzy po II wojnie światowej przeciwstawiali się sowieckiej okupacji Polski. 

Wieloletnia współpraca Wydziału Filozo-
�cznego Uniwersytetu Papieskiego im. 
Jana Pawła II w Krakowie z I Liceum Ogól-
nokształcącym im. W. Orkana w Limano-
wej zaowocowała wspólną organizacją I 
Powiatowego Konkursu Filozo�cznego 
„Sapere  Aude!”. 

Konkurs był przeznaczony dla uczniów 
siódmych i ósmych klas szkół podstawo-
wych oraz uczniowie szkół ponadpodsta-
wowych i ponadgimnazjalnych. Rywali-
zacja odbywała się w trzech kategoriach 
tematycznych: eseje �lozo�czne, prace 
literackie i prace plastyczne.

Obchody 75. Rocznicy 
Wyzwolenia Obozu 

Koncentracyjnego Auschwitz

24 stycznia w Limanowskiej Bazylice od-
były się obchody upamiętniające 75. 
rocznicę Wyzwolenia Niemieckiego Na-
zistowskiego Obozu Koncentracyjnego 
Auschwitz. W uroczystości wzięły udział 
delegacje samorządu powiatu lima-
nowskiego, gmin, miast oraz instytucji 
i służb, wraz z pocztami sztandarowymi.

Obchody rozpoczęły się od wystąpienia li-
manowskiego historyka i regionalisty Ka-
rola Wojtasa, który w krótkim wykładzie 
przybliżył historię mieszkańców ziemi li-
manowskiej będących więźniami Au-
schwitz – tych którzy zginęli i tych którzy 
przeżyli, i opowiedzieli światu prawdę o tej 
okrutnej nazistowskiej machinie zagłady, 
gdzie wartość człowieka sprowadzano do 
numeru obozowego.

Głos zabrał również Wojciech Włodarczyk 
Członek Zarządu Powiatu Limanowskiego, 
który podziękował zgromadzonym za 
obecność, która była żywym dowodem pa-
mięci o o�arach Obozu. Podkreślił on rów-
nież jak ważne w obecnych czasach jest 
dbanie o zachowanie prawdy historycznej.

Następnie odbył się apel pamięci przy ta-
blicach upamiętniających o�ary II Wojny 
Światowej. W apelu wymienieni zostali 
m.in. mieszkańcy Ziemi Limanowskiej, któ-
rzy podczas II wojny światowej zostali za-
mordowani w hitlerowskim obozie zagła-
dy Auschwitz.

Po apelu, w Bazylice Limanowskiej rozpo-
częła się Msza Święta w intencji o�ar obozu 
Koncentracyjnego Auschwitz oraz pozo-
stałych obozów zagłady. Po Liturgii Ks. 
ppłk. Waldemar Rawiński odmówił modli-
twę za o�ary nazistowskich obozów kon-
centracyjnych. Następnie przedstawiciele 
delegacji obecnych na uroczystości złożyli 
znicze przed tablicami upamiętniającymi 
o�ary II wojny Światowej.

NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH

Uczniowie mieli przygotować prace na je-
den z tematów zaproponowanych przez 
organizatorów: Co to znaczy poznać same-
go siebie? Na czym polega szczególna rela-
cja między wiarą a rozumem? Szczęście – co 
to takiego? Czy dziś potrzebujemy jeszcze 
przyjaciół? Czy cenić przyjaźń wyżej niż 
prawdę?

28 lutego w auli I LO im. W. Orkana w Lima-
nowej odbyła się gala �nałowa konkursu. 
Honorowy patronat nad wydarzeniem ob-
jęli: Poseł na Sejm RP Urszula Nowogórska, 
Starosta Limanowski Mieczysław Uryga, 
oraz Wójt Gminy Tymbark Paweł Ptaszek.

I POWIATOWY KONKURS FILOZOFICZNY „SAPERE AUDE”
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CERTYFIKAT AKREDYTACYJNY MINISTRA ZDROWIA 
DLA SZPITALA POWIATOWEGO W LIMANOWEJ

17 lutego odbyła się uroczystość wręczenia Certy�katu Akredytacyjnego Ministra Zdrowia dla Szpitala Powiatowego w Li-
manowej.  Poprzedziło ją poświęcenie dwóch karetek oraz nowoczesnego tomografu komputerowego. 
Spotkanie rozpoczął Marcin Radzięta Dy-
rektor Szpitala. Witając zgromadzonych 
gości skierował szczególne słowa podzię-
kowania do Sekretarz Stanu w Minister-
stwie Zdrowia Józefy Szczurek-Żelazko, 
Wojewody Piotra Ćwika oraz Wicewojewo-
dy Małopolskiego Józefa Leśniaka. - W cią-
gu ostatnich miesięcy nasz szpital uzyskał 
ze strony Rządu RP dotację celową z rezer-
wy budżetu Państwa na zakup nowego to-
mografu komputerowego oraz ambulan-
sów ratunkowych i transportowych dla 
potrzeb ratownictwa medycznego. To było 
dla nas olbrzymie wsparcie i mamy nadzie-
ję, że ten nowo zakupiony sprzęt będzie 
służył pacjentom Szpitala długie lata. - pod-
kreślił Dyrektor. - W Polsce mamy ponad 
1 000 szpitali, a akredytację posiada 221. 
Te liczby świadczą, że limanowski szpital 
należy do elity. (...) Szpital może dobrze 
funkcjonować jedynie wtedy gdy ma do-
brych, oddanych kompetentnych pracow-
ników i limanowski szpital takich pracowni-
ków ma.” - dodał 
 .
Rangę wyróżnienia jakim jest akredytacja 
w swoim wystąpieniu wielokrotnie podkre-
ślała Minister Józefa Szczurek – Żelazko. - 
Jest to wyjątkowy wysiłek, aby zdobyć to 
wyróżnienie. Z roku na rok coraz ciężej jest 
uzyskać odpowiednią liczbę punktów, któ-
re kwali�kowały by szpital do uzyskania te-
go elitarnego wyróżnienia. Następnie pani 
Minister oraz Dyrektor Centrum Monitoro-
wania Jakości Halina Kutaj-Wąsikowska do-
konały symbolicznego wręczenia Certy�-
katu Akredytacyjnego na ręce Marcina Ra-
dzięty Dyrektora Szpitala oraz lek. Andrzeja 
Gwiazdowskiego Z-cy Dyrektora ds. Lecz-
nictwa.   

W dalszej części uroczystości wręczono na-
dane przez Ministra Zdrowia Odznaki Ho-
norowe dla zasłużonych pracowników szpi-
tala. Zostały również wręczone podzię-
kowania za szczególny wkład w uzyskanie 
Certy�katu Akredytacyjnego.   

Marcin Radzięta wraz z Mieczysławem Ury-
gą Starostą Limanowskim wręczyli podzię-
kowania minister Józe�e Szczurek – Żelaz-
ko, Piotrowi Ćwikowi Wojewodzie Małopol-
skiemu, Józefowi Leśniakowi Wicewojewo-
dzie Małopolskiemu oraz Halinie Kutaj-
Wąsi-kowskiej Dyrektor CMJ w Krakowie. 
Ponadto, na ręce Jerzego Pawłowskiego 
Dyrektora ds. klientów kluczowych �rmy 
Siemens sp. z o.o. złożyli słowa podzięko-
wania dla całego zarządu �rmy Siemens, za 
sprawne przeprowadzenie procesu de-
montażu starego oraz montażu nowoczes-
nego aparatu do wykonywania badań to-
mogra�i komputerowej.
– Jako Starosta czuję dumę z faktu, że Szpi-
tal Powiatowy im. Miłosierdzia Bożego w Li-
manowej po raz kolejny otrzymał akredy-
tację Ministerstwa Zdrowia. Jest to świa-
dectwo tego, że jakość udzielanych  świad-
czeń zdrowotnych jest mocną stroną na-
szego Szpitala – mówił Starosta Limanow-
ski Mieczysław Uryga. 

Do�nansowanie zakupu pierwszej z kare-
tek w wysokości 400 tyś. zł zostało przyzna-
ne w ramach realizowanego przez Minister-

stwo Zdrowia „Programu wymiany ambu-
lansów”. Dzięki realizacji programu nowo-
czesne ambulanse tra�ą do stacji ratowni-
ctwa medycznego w całej Polsce. Budżet 
„Programu wymiany ambulansów”  w 2019 
roku wyniósł prawie 80 mln zł.  

Zakup drugiej karetki był możliwy dzięki 
do�nansowaniu z Małopolskiego Urzędu 
Wojewódzkiego. Wsparcie w wysokości 
100 tyś. zł. przekazał Wojewoda Małopolski 
Piotr Ćwik. Pozostała kwota 200 tyś. zł zo-
stała pokryta ze środków budżetu Powiatu 
Limanowskiego. 

Do�nansowanie w wysokości 1 miliona zło-
tych, które premier Mateusz Morawiecki 
przeznaczył z rezerwy celowej budżetu 
państwa pozwoliło na szybki zakup nowe-
go Tomografu Komputerowego. Urządze-
nie to zastąpiło tomograf, którym szpital 
dysponował od 2011 roku i którym corocz-
nie wykonywanych było średnio 8,5 tysiąca 
badań. Łączny koszt zakupu nowego tomo-
grafu komputerowego to przeszło 1,3 mln  
zł. Brakująca kwota, decyzją Rady Powiatu 
Limanowskiego, w całości została pokryta 
z budżetu powiatu.

DWIE NOWOCZESNE KARETKI I TO-
MOGRAF KOMPUTEROWY NOWYM 
WYPOSAŻENIEM PLACÓWKI.
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24 lutego w Komendzie Policji w Lima-
nowej odbyło się pożegnanie podinsp. 
Doroty Tokarz, która decyzją Komen-
danta Wojewódzkiego Policji w Krako-
wie, będzie teraz pełnić obowiązki na 
stanowisku Komendanta Powiatowego 
Policji w Gorlicach.

Życzenia dla Pani Komendant oraz wyrazy 

wdzięczności za dobrą współpracę  prze-
kazał Starosta Limanowski – Mieczysław 
Uryga. - Dzięki Pani kompetencji i gotowo-
ści do ciągłego podejmowania wspólnych 
inicjatyw udało się wiele osiągnąć dla po-
prawy bezpieczeństwa mieszkańców na-
szego regionu oraz stworzyć przestrzeń do 
dalszych projektów, które będą służyć do-
bru społecznemu.

Nowym Komendantem Policji Powiato-
wej w Limanowej został nadkom. To-
masz Florek. Uroczyste powitanie no-
wego Komendanta odbyło się 26 lutego 
w świetlicy Komendy Powiatowej Policji 
w Limanowej. 

Podczas uroczystej zbiórki, Zastępca Ko-
mendanta Wojewódzkiego Policji w Kra-
kowie insp. Rafał Leśniak, wręczył nowemu 
komendantowi rozkaz o powierzeniu obo-
wiązków - symboliczne rozpoczęcie peł-
nienia służby na terenie powiatu limanow-
skiego. 

Pani podinsp. Dorocie Tokarz oraz Panu 
nadkom. Tomaszowi Florek życzymy sa-
mych sukcesów w służbie na nowych sta-
nowiskach, pełnej satysfakcji z dobrze peł-
nionych obowiązków, tak w interesie spo-
łecznym, jak również całego środowiska 
funkcjonariuszy i pracowników Policji. 

ZMIANA NA STANOWISKU KOMENDANTA 
POWIATOWEGO POLICJI W LIMANOWEJ

tego typu w Polsce. Całkowity koszt przed-
sięwzięcia to ponad 38 mln zł, z czego blis-
ko 32,5 mln zł stanowią środki unijne z RPO 
WM na lata 2014-2020.

Rekrutacja jest prowadzona w sposób cią-
gły w podziale na dwutygodniowe cykle 
rekrutacyjne i potrwa do wyczerpania 
miejsc. Szczegółowe informacje udzielą 
pracownicy Biura projektu „Małopolski 
Tele-Anioł” pod nr tel. 12 61 60 611. Pomoc 
przy wypełnieniu wniosku udziela również 
Powiatowe Centrum Pomocy rodzinie w Li-
manowej pod nr tel. 18 33 37 825 

www.malopolska.pl/teleaniol

POWIAT LIMANOWSKI DOŁĄCZYŁ DO TELE-ANIOŁA

4 marca w centrum konferencyjno-szkole-
niowym Szpitala im. Jana Pawła II w Krako-
wie odbyło się uroczyste podpisanie listów 
intencyjnych wspierających dalszą realiza-
cję projektu Małopolski Tele-Anioł. W spo-
tkaniu wzięła udział Marta Malec-Lech z za-
rządu województwa oraz 13 przedstawi-
cieli małopolskich powiatów i gmin, którzy 
dołączają do projektu.

Małopolski Tele-Anioł to nie tylko lekka 
i łatwa w użyciu opaska ratująca życie, ale 
także pomoc w domu skierowana do naj-
bardziej potrzebujących – osób samotnych 
i tych, którym rodzina nie może zapewnić 
wystarczającej opieki. Projekt Małopolski 
Tele-Anioł, to największe przedsięwzięcie 

Małopolski Tele-Anioł, to innowacyjny projekt, którego celem jest objęcie opieką 
niesamodzielnych osób mieszkających w Małopolsce. Pod skrzydła Tele-Anioła tra-
�ło już ponad 7 tys. osób, ale rekrutacja wciąż trwa.

WYRÓŻNIENIE DLA PCPR
W KONKURSIE „PRZECIW 

PRZEMOCY”
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
już po raz kolejny zostało docenione 
i wyróżnione podczas X  Edycji Konkur-
su Przeciw Przemocy w kategorii „Naj-
lepsze działanie w zakresie przeciw-
działania przemocy w rodzinie”. 

PCPR zostało wyróżnione za szeroko po-
dejmowane działania informacyjne wśród 
mieszkańców powiatu, w szczególności 
wśród uczniów szkół podstawowych, gim-
nazjalnych i ponadgimnazjalnych, pona-
dto za podejmowanie działań zarówno na 
rzecz osób doświadczających, jak i stosuj-
ących przemoc w rodzinie, przy jedno-
czesnym uwzględnieniu różnych grup 
odbiorców, a także prowadzenie działań 
na rzecz wsparcia pracowników socjal-
nych oraz asystentów rodzin pracujących 
rodzinami uwikłanymi w przemoc.
W uroczystej gali odbioru nagród uczest-
niczyli: Członek Zarządu Wojciech Włodar-
czyk oraz Dyrektor PCPR w Limanowej 
Monika Nawalaniec.
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DOFINANSOWANIE 
Z FUNDUSZU DRÓG 
SAMORZĄDOWYCH

9 647 247,00 zł

INWESTYCJE DROGOWE W POWIECIE LIMANOWSKIM
Powiat Limanowski aktualnie realizuje trzy zadania związane z odcinkową przebudowie dróg powiatowych. Ich realizacja jest 
możliwa dzięki pozyskanym w 2019 r. środkom z budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Finansowanie inwestycji odbywa się przy 
partycypacji 50% kosztów kwali�kowa-
nych  z budżetu państwa. Pozostała kwota 
pokryta będzie przez Powiat Limanowski, 
Gminę Mszana Dolna oraz Gminę Dobra.

1. Pierwsze zadanie realizowane jest w par-
tnerstwie z Gminą Mszana Dolna i polega 
na przebudowie drogi powiatowej w miej-
scowości Mszana Górna/Łętowe. Remon-
towi poddany jest prawie 3 km odcinek 
drogi, na którym wykonany będzie chodnik 
i oświetlenie drogowe. Koszt zadania to 
przeszło 5,5 mln zł, z czego połowę kosztów 
pochodzić będzie z FDS 2,1 mln zł z bud-
żetu powiatu a 674 tyś zł pokryje Gmina 
Mszana Dolna. Wykonawcą inwestycji jest 
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-
Handlowe  JANDA z Łostówki. Na obecnym 
etapie wykonywane są prace związane z 
poszerzeniem jezdni, wymianą podbudo-

wy nawierzchni bitumicznej (likwidacja za-
padnięć i przełomów jezdni), wykonaniem 
kanalizacji deszczowej oraz rozpoczęto 
roboty chodnikowe (układania krawężni-
ków oraz obrzeży).

2. Kolejnym zadaniem realizowanym w tym 
roku jest remont drogi powiatowej w miej-
scowości Słopnice/Zalesie. Przeszło 8 milio-
nowa inwestycja obejmować będzie poło-
żenie nawierzchni jezdni asfaltowej na od-
cinku 6,9 km, poboczy gruntowych, chod-
ników, nawierzchni zjazdów, renowację od-
wodnienia, remont zabezpieczeń korpusu 
drogi budowlami siatkowo-kamiennymi, 
remont oraz uzupełnienie barier energo-
chłonnych. Wartość zadania to 8,1 mln zł. 
Finansowanie 50/50 z budżetu państwa 
i Powiatu Limanowskiego. Na obecnym 
etapie wykonywane są prace związane 
z zabezpieczeniem korpusu drogowego, 

poszerzeniem jezdni, wymianą podbudo-
wy nawierzchni bitumicznej (likwidacja za-
padnięć i przełomów jezdni), wykonaniem 
kanalizacji deszczowej.

3. Przebudową objęty jest również odcinek 
drogi powiatowej Skrzydlna-Wilkowisko 
w miejscowości Stróża(od Kościoła do 
cmentarza para�alnego). Zadanie realizo-
wane jest w partnerstwie z Gminą Dobra. 
Zakres prac obejmuje wykonanie nowej 
nawierzchni bitumicznej na odcinku 784,5 
mb, chodnika wraz z oświetleniem ulicz-
nym oraz wykonanie placu parkingowego 
koło kościoła. Koszt zadania to 1,8 mln zł. Fi-
nansowanie w partnerstwie z Gminą Do-
bra. Na obecnym etapie wykonywane są 
prace związane z poszerzeniem jezdni, wy-
konaniem kanalizacji deszczowej oraz roz-
poczęto roboty chodnikowe (układania 
krawężników ora obrzeży).

1. 

3. 

2. 

W ramach uruchomionego przez Woje-
wodę Małopolskiego naboru jesiennego 
o do�nansowanie  z Funduszu Dróg Sa-
morządowych  z planowaną realizacją 
w latach 2020/2022 zostały zakwali�ko-
wane kolejne trzy zadania Powiatu Li-
manowskiego.

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 
1616K Mszana Górna – Podłopień: odci-
nek I w  miejscowości Łostówka ; odcinek 
II w miejscowości Łostówka i Wilczyce. 

Wykonanie chodnika, nowej nawierzchni 
jezdni z poszerzeniem do 6,0mb na łącznej 
długości 6,6 km, wykonanie wzmocnienia, 

DOFINANSOWANIE 
Z FUNDUSZU DRÓG 
SAMORZĄDOWYCH

16 284 890,40 zł

oświetlenia ulicznego - teren Łostówki, od-
wodnienia, oznakowania, przejść dla pies-
zych. Szacunkowa wartość zadania:  22 ,7 
mln zł. Realizacja w partnerstwie z Gmina 
Mszana Dolna i Dobra. Planowane �nanso-
wanie i wykonawstwo lata  2020-2022 . 

2. Przebudowa drogi powiatowej nr 15-
79K Siekierczyna-Naszacowice w miej-
scowości Przyszowa (od mostu osiedle 
Berdychów do istniejącego chodnika 
w miejscowości Przyszowa. 

Wykonanie nowej nawierzchni jezdni na 
łącznej długości 2,2 km, chodnika, odwo-
dnienia i oznakowania. Szacunkowa war-
tość zadania: 6,6 mln zł. Realizacja w par-

tnerstwie z Gminą Łukowica. Planowane 
�nansowanie i wykonanie  2020/2021.  

3. „Remont drogi powiatowej nr 1609K 
Li-manowa – Kamienica w miejscowości 
Stara Wieś, Roztoka.

Remont nawierzchni drogi wraz z likwida-
cją miejscowych przełomów, zapadnięć, 
wzmocnienie budowa poboczy i zatoki 
autobusowej na odcinku 3,577 km. Sza-
cunkowa wartość zadania: 3,2. mln zł. Pla-
nowane �nansowanie i wykonanie – 2020r.

PLANY INWESTYCYJNE
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OBRADOWAŁA POWIATOWA 
RADA RYNKU PRACY 

2 kwietnia, w związku z ogłoszonym 
stanem epidemii i ograniczeniami,  Po-
wiatowa Rada Rynku Pracy obradowała 
w trybie korespondencyjnym, drogę 
mailową.  

Obrady dotyczyły podjęcia uchwały w spra-
wie zaopiniowania propozycji zmian w po-
dziale środków Funduszu Pracy na �nanso-
wanie aktywnych programów realizowa-
nych przez Powiatowy Urząd Pracy w Lima-
nowej w 2020 r. 

Wprowadzone zmiany wynikały z potrzeby 
zabezpieczenia środków �nansowych na 
udzielanie niskoprocentowych pożyczek z 
Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców, 
w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 
31 marca 2020r. o zmianie ustawy o szcze-
gólnych rozwiązaniach związanych z za-
pobieganiem, przeciwdziałaniem i zwal-
czaniem COVID-19 innych chorób za-
kaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Rada pozytywnie zaopiniowała propo-
nowane zmiany.

Przedsiębiorca, u którego wystąpił spadek 
obrotów gospodarczych w następstwie  
COVID-19 może zwrócić się z wnioskiem 
o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony 
miejsc pracy do Funduszu Gwarantowa-
nych Świadczeń Pracowniczych o do�-
nansowanie wynagrodzenia pracowników 
objętych przestojem ekonomicznym albo 
obniżonym wymiarem czasu pracy.

Osobie prowadzącej pozarolniczą działal-
ność gospodarczą lub wykonującej umowę 
agencyjną, umowę zlecenia albo umowę 
o dzieło przysługuje świadczenie posto-
jowe, jeżeli nie podlega ubezpieczeniom 
społecznym z innego tytułu i doszło do 
przestoju w następstwie COVID-19. 
Świadczenie to wypłaca Zakład Ubezpie-
czeń Społecznych w wysokości 80% kwoty 
minimalnego wynagrodzenia za pracę. 

Ustawa zawiera kilka instrumentów, które 
są realizowane przez Powiatowy Urząd 
Pracy. Decyzje w sprawie udzielenia wspar-
cia podejmuje starosta.
1.  Jednorazowa pożyczka z Funduszu 
Pracy, na pokrycie ksztów prowadzenia 
działalności gospodarczej mikroprzedsię-
biorcy. Pożyczka może być udzielona do 
wysokości 5 000 zł.  Okres spłaty pożyczki 
nie może być dłuższy niż 12 miesięcy.
2.  Do�nansowanie części kosztów wyna-
grodzeń pracowników dla mikroprzed-
siębiorców, w przypadku spadku obrotów 

Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobiega-
niem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, wprowadziła szereg instrumen-
tów pomocowych dla przedsiębiorców, które z jednej strony pomóc mają przetrwać 
okres kryzysu, a z drugiej strony mają służyć ochronie miejsc pracy. 

POMOC DLA PRZEDSIĘBIORCÓW 
W OKRESIE PANDEMII

gospodarczych w następstwie wystąpie-
nia COVID-19. Wysokość do�nansowania 
uzależniona jest od wykazanego spadku 
obrotów i wynosić może od 50 do 90% 
kwoty minimalnego wynagrodzenia za 
pracę. Przyznane jest na okres nie dłuższy 
niż 3 miesiące. 
3.Do�nansowanie części kosztów pro-
wadzenia działalności gospodarczej dla  
przedsiębiorcy będącego osobą �zyczną 
niezatrudniającemu pracowników , 
w przypadku spadku obrotów gospodar-
czych w następstwie  COVID-19. Do�nan-
sowanie wynosi w zależności od spadku 
obrotów od 50 do 90% kwoty minimalnego 
wynagrodzenia za pracę. 
4.  Do�nansowanie części kosztów wyna-
grodzeń pracowników organizacji poza-
rządowej w przypadku spadku przycho-
dów z działalności statutowej w nastę-
pstwie wystąpienia COVID-19. 

Pierwszym uruchomionym programem 
są pożyczki dla mikroprzedsiębiorców.

Szczegóły dotyczące wsparcia dla przedsię-
biorców oraz niezbędne druki zamieszczo-
ne są na stronie
www.limanowa.praca.gov.pl w zakładce 
dla pracodawców i przedsiębiorców „Tarcza 
antykryzysowa COVID 19”
Obsługa i szczegółowe informacje można 
uzyskać  w Powiatowym Urzędzie Pracy 
pod nr telefonu 18/3375 850,18/3337916

SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIATU LIMANOWSKIEGO 
Według danych Powiatowego Urzędu Pracy w Limanowej Liczba zarejestrowanych osób bezrobotnych na koniec marca 2020r. 
wyniosła 3903 osoby i było to o 111 osób mniej niż na koniec lutego. Stopa bezrobocia na koniec lutego 2020r. w Powiecie Lima-
nowskim wynosiła 7,1% i była niższa od poprzedniego miesiąca o 0,3%. 

W związku z ograniczeniami dotyczącymi 
załatwiania spraw bez bezpośredniego 
kontaktu z klientem osoby bezrobotnych 
mogą korzystać z elektronicznej możliwo-
ści rejestracji, dostępnej na stronie Powia-
towego Urzędu Pracy www.pup.lima-
nowa.praca.gov  w zakładce rejestracja ele-
ktroniczna. Rejestracja ta przeznaczona 
jest dla osób posiadających podpis kwali�-
kowalny lub pro�l zaufany.
Dla tych osób, które nie mają możliwości 
dokonać rejestracj i  przez internet, 
umożliwiono dokonanie rejestracji na pod-
stawie tradycyjnie wypełnionej w formie 
papierowej i osobiście podpisanej karty 
rejestracyjnej, złożonej wraz z wymaga-
nymi dokumentami do pojemnika wysta-
wionego przy wejściu do Urzędu Pracy 

(wejście do b. Klubu Pracy). 

Obsługa klientów, potwierdzanie swojej 
gotowości do pracy i wyznaczanie kolej-
nych wizyt w PUP, informowanie o wolnych 
miejscach pracy lub aktywizacji zawodo-
wej jak również kontakt z pracodawcami 
i przedsiębiorcami odbywa się drogą elek-
troniczną i telefoniczną.

 Na chwilę obecną nie odnotowano na tere-
nie powiatu zwolnień grupowych. Mamy 
jednak informacje o zawieszaniu działal-
ności gospodarczej lub przestojach spowo-
dowanych sytuacją epidemiologiczną. 
Dotyczy to również �rm, z którymi zawarto 
umowy w zakresie programów i instru-
mentów na podstawie ustawy o promocji 
zatrudnienia (prace interwencyjne, staże 

itp.) Umowy te w wielu przypadkach będą 
wymagały aneksowania ich warunków, w 
tym w szczególności wydłużania terminu 
na ich realizację lub przesunięcia terminu 
na realizację zobowiązań z nich wyni-
kających. Zamknięte są zakłady fryzjerskie, 
kosmetyczne i wiele zakładów gastrono-
micznych.
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Promocja odnawialnych źródeł energii, poprawa efektywności energetycznej i działania na rzecz ochrony klimatu to najważ-
niejsze założenia nowego projektu zintegrowanego LIFE EKOMAŁOPOLSKA, który Województwo Małopolskie z 25 partnerami 
ze świata nauki i samorządów zamierza realizować ze środków unijnych. 

Partnerem w realizacji projektu jest również 
Powiat Limanowski, który podczas pod-
pisania porozumienia 2 marca w Krakowie, 
reprezentował Starosta Limanowski Mie-
czysław Uryga i Członek Zarządu Powiatu 
Wojciech Włodarczyk. 

Projekt wpisuje się w listę działań, które są 
podejmowane na rzecz środowiska. To m.in. 
poprzedni projekt LIFE, dedykowany 
kwestiom związanym z ochroną powietrza, 
projekt ekoMałopolska, związany z eduka-
cją i przybliżeniem problemów środowisko-
wych mieszkańcom, a także Program ochro-
ny powietrza. W wyniku podpisania porozu-
mienia podmioty będą ubiegać się o ok. 70 
mln zł. Zostaną one przeznaczone m.in. na 
edukację proekologiczną i dalszą budowę 
sieci ekodoradców. W przypadku pozytyw-
nej decyzji Komisji Europejskiej, realizacja 

projektu zintegrowanego LIFE EKOMAŁO-
POLSKA rozpocznie się w styczniu 2021 ro-
ku, a zakończy w grudniu 2030. Program bę-
dzie służył promocji wykorzystania odna-

wialnych źródeł energii, poprawie efektyw-
ności energetycznej oraz realizacji unijnych 
celów w zakresie ochrony klimatu.

NOWE PUBLIKACJE PROMOCYJNE POWIATU LIMANOWSKIEGO

W ostatnim czasie Powiat Limanowski 
wydał dwie publikacje: „Smaki Lachów i 
górali” oraz „ W poszukiwaniu wolnego 
czasu u Lachów i Górali”. 

Pierwsza z przepisami kulinarnymi prezen-
tującymi potrawy przygotowywane przez 
Koła Gospodyń Wiejskich z terenu powiatu 
limanowskiego liczy 150 stron, wydana zo-
stała w twardej oprawie, jest ilustrowana.

Prezentowane są w niej propozycje potraw 
na różne okazje w ciągu roku. Przepisy zo-
stały podzielone na różne kategorie takie 
jak dania mięsne, buchty i kołacze, dania 
jarskie, warzywne, zupy i polewki, do śnia-
dania i kolacji, dla zdrowia i na ozdobę i in-
ne. 
Druga publikacja zawiera propozycje te-
matycznych wycieczek dla turystów po po-
wiecie limanowskim. Prezentuje obiekty 
noclegowe, gastronomiczne z serwowa-
nym produktem lokalnym, atrakcje na 
trasie oraz atrakcje dla dzieci zlokalizo-
wane na terenie powiatu limanowskiego. 
Liczy ona 40 stron, jest ilustrowana. Pre-
zentowane są w niej propozycje wycieczek 
dla każdego i na każdą porę roku. Korzy-
stając z propozycji zamieszczonych w pu-
blikacji można m.in. aktywnie spędzić czas, 

coś zjeść, pospacerować, poznać lokalne 
tradycje i zwyczaje, jak również zdobyć 
nowe umiejętności. Książka zawiera infor-
macje kontaktowe do wybranych obiek-
tów na trasie wraz z informacją o organizo-
wanych pokazach, warsztatach, czy też in-
nych zajęciach.
Wersję elektroniczna można pobrać na 
stronie powiatu w zakładce wydawnictwa 
promocyjne.

PRZEKAZANIE DYSTRYBUTORÓW FONTANNOWYCH WODY DO SZKÓŁ

Starosta Limanowski Mieczysław Uryga 
przekazał do zainteresowanych szkół 
prowadzonych przez powiat limanow-
ski, dystrybutory fontannowe wody tzw. 
„poidełka”, zakupione w ramach eduka-
cji ekologicznej, kładącej nacisk na osz-
czędzanie wody oraz zmniejszanie ilości 
plastikowych butli, kubków oraz napo-
jów w butelkach PET.
– Dzięki instalacji tych pojemników w szko-
łach, młodzież za darmo, w nieograniczonej 
ilości, z zachowaniem niezbędnych zasad 
higieny będzie mogła korzystać z wody pit-
nej. To dla mnie bardzo ważne, aby ucznio-

wie mieli dostęp do wody, która jest zdro-
wa i to właśnie ją wybierali zamiast koloro-
wych napojów. Jestem przekonany, że dos-
tęp do fontanny wodnej, pomoże w kształ-
towaniu dobrych nawyków wśród mło-
dych ludzi – mówił Starosta Limanowski.
Do zalet dystrybutora należy brak wymien-
nych butli – bezpośrednie podłączenie do 
sieci wodociągowej i wysokie oszczędno-
ści na kosztach wody; najwyższej jakości 
woda i 100% ochrona bakteryjna, dzięki za-
stosowanemu systemu ultra�ltracji oraz 
mineralizacja wody, a zawarte w wodzie 
biominerały skutecznie uzupełniają co-

dzienną dietę o cenne związki magnezu 
i wapnia. Dzięki wielostopniowej ultra�l-
tracji woda z poidełka przeznaczona jest 
do bezpośredniego spożycia.

z Powiatu
Wiadomosci
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W ramach projektu planuje się: 

- adaptację pracowni budowlanej w Zespo-
le Szkół nr 1 w Limanowej, w tym dostoso-
wanie pomieszczeń istniejącej pracowni 
zajęć praktycznych oraz nowej pracowni do 
osób niepełnosprawnych. – wartość kosz-
torysowa 780 733,68 zł
- adaptację pracowni gastronomicznej 
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Mszanie Dolnej – wartość kosztorysowa 
70 800,99 zł
- adaptację pracowni gastronomicznej 
w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wycho-
wawczym w Dobrej – wartość kosztory-
sowa 14 350,00 zł
- zakup wyposażenia do pracowni budo-
wlanej do Zespole Szkół nr 1 w Limanowej – 

ROZWÓJ CKZ W POWIECIE LIMANOWSKIM
Powiat Limanowski realizuje projekt pn. „Rozwój CKZ w Powiecie Limanowskim - poszerzenie oferty szkół prowadzących 
kształcenie zawodowe i ustawiczne, a także kształcenie dla uczniów ze specjalnymi potrzebami”. Umowa na jego realizację 
zawarta została 13 lutego w Krakowie. Projektem objętych będzie 5 szkół średnich w powiecie.

368 433,02 zł
- zakup wyposażenia do pracowni gastro-
nomicznej/żywienia do Zespołu Szkół Po-
nadgimnazjalnych w Mszanie Dolnej –
 218 000,00 zł
- zakup wyposażenia do pracowni elektry-
cznych i mechanicznych w Zespole Szkół 
Technicznych i Ogólnokształcących w Li-
manowej – 258 800,00 zł
- zakup wyposażenia do pracowni elek-
trycznych i mechanicznych w Zespole 
Szkół Techniczno Informatycznych w Msza-
nie Dolnej – 358 834,01 zł

Ponadto planuje się:
- studia podyplomowe dla nauczycieli 
szkół biorących udział w projekcie 
- kursy i szkolenia doskonalące dla nauczy-

cieli
- kursy specjalistyczne dla uczniów (branża 
mechaniczna i górniczo-hutnicza, budo-
wlana, gastronomiczno – turystyczna), kur-
sy z prawa jazdy,
- doradztwa edukacyjno – zawodowe,
- staże i praktyki zawodowe płatne,
- stypendia naukowe,
- wizyty zawodoznawcze,

Planowana łączna liczba uczestników pro-
jektu 1156 osób
Okres realizacji: 2020 - 2023
Całkowita wartość:
 7 901 590,21 zł
Do�nansowanie:  7 110 416,71 zł (90%) 
współ�nansowanie UE - 6 716 351,67 zł
budżet Państwa - 394  065,04 zł

E-USŁUGI W INFORMACJI PRZESTRZENNEJ 
POWIATU LIMANOWSKIEGO

Powiat Limanowski realizuje projekt pn. „E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Limanowskiego”.  w ramach RPO na lata 
2014-2020. Całkowita wartość projektu wynosi ponad 9 mln zł, z czego 90% jest do�nansowana z UE, a pozostałe 10% stanowi 
wkład własny Powiatu do�nansowany przez Wojewodę Małopolskiego.

W roku 2019 w toku realizacji projektu uda-
ło się wykonać digitalizację dokumentów 
analogowych państwowego zasobu geo-
dezyjnego i kartogra�cznego – zeskano-
wano 100 mb dokumentacji co stanowi bli-
sko 33 000 operatów pomiarowych, za 
kwotę około 800 000 zł. Powyższe uspra-
wniło części prac polegających na udo-
stępnianiu dokumentacji geodezyjnej i kar-
togra�cznej. 
W minionym roku weszło w fazę realizacji 
zadanie pn.: Digitalizacja, wery�kacja, 
poprawa jakości mapy ewidencyjnej oraz 
modernizacja bazy danych EGiB dla Gminy 
Mszana Dolna, udostępniono wszystkie 
materiały państwowego zasobu niezbędne 
do wykonania prac. 
Wyłoniono Wykonawców i podpisano 
umowy na realizację kolejnych zadań: 

Digitalizacja, wery�kacja, poprawa jakości 
mapy ewidencyjnej oraz modernizacja 
bazy danych EGiB dla Gminy Dobra; Digi-
talizacja, wery�kacja, poprawa jakości ma-
py ewidencyjnej oraz modernizacja bazy 
danych EGiB dla Gminy Laskowa; Dostawa 
baz danych BDOT i GESUT w ramach rea-
lizacji projektu pn. E-usługi w informacji 
przestrzennej realizowane dla gmin: Msza-
na Dolna, Dobra i Laskowa. Łączna wartość 
tych trzech zadań to ponad  1,2 mln  zł. 
Ponadto podjęto prace zmierzające do 
bieżącej cyfryzacji operatów pomia-
rowych, jak i utworzenia mapy hybrydowej 
dla obszarów nie objętych modernizacją. 
W roku 2019 utworzono zarówno ewi-
dencyjną jak i zasadniczą mapę hybry-
dową dla gmin: Słopnice, Niedźwiedź oraz 
Kamienica. 

 „E-usługi w informacji przestrzennej Po-
wiatu Limanowskiego”, to niezwykle waż-
ny projekt, który umożliwi podniesienie 
stanu cyfryzacji w zakresie danych i do-
kumentów powiązanych z ewidencją 
gruntów i budynków Powiatowego Za-
sobu Geodezyjnego i Kartogra�cznego.  
Jego realizacja wpłynie w znaczący sposób 
na zwiększenie ilości i jakości świad-
czonych usług, a korzyści płynące z projek-
tu odczuje szerokie grono użytkowników, 
zarówno osoby �zyczne, geodeci jak i in-
westorzy.  

DLACZEGO WARTO ZAŁOŻYĆ PROFIL ZA-
UFANY?
Wygoda -Ty decydujesz, kiedy wypełniasz 
wniosek do danego urzędu
Oszczędność czasu - nie tracisz czasu na 
wizytę w urzędzie, oczekiwanie w kolejce i 
dojazd
Dostęp do różnych placówek admini-
stracji publicznej

Pro�l zaufany jest środkiem identy�ka-
cji elektronicznej. Pro�l zaufany umo-
żliwia złożenie podpisu zaufanego. 
Dzięki niemu załatwisz wiele spraw bez 
wychodzenia z domu.

JAK ZAŁOŻYĆ PROFIL ZAUFANY
- Sprawdź czy Twój bank ma możliwość 
założenia pro�lu zaufanego.
- Jeśli tak to zaloguj się na swoje konto ban-
kowe 
-Wyszukaj formularz zakładania pro�lu za-
ufanego
- Czytaj uważnie informacje przekazywane 
podczas procesu rejestracji



20 grudnia odbyła się X Sesja Rady Powiatu 
Limanowskiego. Podczas obrad dokonano 
podsumowania pracy Rady Powiatu Lima-
nowskiego w kończącym się roku, oraz 
przedstawiono plany i działania na nowy 
rok. W projekcie Budżetu Powiatu na rok 
2020 ustalono dochody w kwocie 171 mln 
771 tys. zł i wydatki w kwocie 172 mln 351 
tys. zł. - Jest to pierwszy rok gdzie mniej 
zaciągamy kredytu, a więcej spłacamy 
–zaznaczył Starosta Limanowski oraz wska-
zał główne priorytety w budżecie na 2020 
rok, a więc inwestycja w edukację oraz mo-
dernizację infrastruktury drogowej. W tym 
zadania związanie z: odcinkową przebu-
dową dróg, remontami obiektów mosto-
wych czy budową chodników w ramach 
inicjatyw samorządowych.
W kolejnych punktach Radni przyjęli spra-
wozdania z pracy stałych Komisji Rady Po-
wiatu Limanowskiego, uchwalili plan pracy 
Rady Powiatu oraz stałych komisji Rady Po-
wiatu Limanowskiego jak również zatwier-
dzili rozkład godzin pracy aptek ogól-
nodostępnych funkcjonujących na terenie 
powiatu limanowskiego w 2020 roku oraz 

RELACJA Z X I XI SESJI RADY POWIATU LIMANOWSKIEGO
Podczas X Sesji Rady Powiatu Limanow-
skiego Rada podjęła m.in. Uchwałę Bu-
dżetowa na 2020 rok. Z kolei na XI 
uroczystej Sesji Radni jednogłośnie 
zdecydowali o przyznaniu Medalu Ho-
norowego Powiatu Limanowskiego Zes-
połowi Regionalnemu „Limanowianie” 
im. Ludwika Mordarskiego, a Zarząd 
uhonorował 18 działaczy kultury statu-
etką  „Za zasługi dla Powiatu Limanow-
skiego”.

przyjęli Program Ochrony Środowiska Po-
wiatu Limanowskiego na lata 2019-2022 
z perspektywą do roku 2026. 

XI Sesja Rady Powiatu Limanowskiego od-
była się 21 lutego. Uroczystego charakteru 
Sesji nadało przyznanie przez Radę Powia-
tu Medalu Honorowego Powiatu Lima-
nowskiego Zespołowi Regionalnemu „Li-
manowianie” im. Ludwika Mordarskiego 
jak również wręczenie wyróżnień Zarządu 
Powiatu 18 działaczom kultury z terenu po-
wiatu. Jednym z gości lutowej sesji był I Wi-
cewojewoda Małopolski Zbigniew Starzec, 
który w swoim wystąpieniu podziękował 
za modelową współpracę Powiatu Lima-
nowskiego z Małopolskim Urzędem Woje-
wódzkim oraz pogratulował wyróżnio-
nym działaczom kultury.
Podczas obrad Rada podjęła uchwały m. in. 
w sprawie złożenia z dniem 1 września br. 
wniosku do Ministra Obrony Narodowej 
o zezwolenie na utworzenie oddziału przy-
gotowania wojskowego w Liceum Ogólno-
kształcącym wchodzącym w skład Zespołu 
Szkół im. KEN w Tymbarku. W uchwale Rada 
Powiatu Limanowskiego zobowiązuje się 
do ponoszenia kosztów kształcenia w od-
dziale przygotowania wojskowego prze-
kraczających wydatki bieżące ponoszone 
na jednego ucznia w pozostałych oddzia-
łach Zespołu Szkół w Tymbarku.  
Rada przegłosowała również uchwałę do-
tyczącą utworzenia dwuletniej branżowej 

szkoły II stopnia w Zespole Szkół Tech-
nicznych i Ogólnokształcących im. Jana 
Pawła II w Limanowej co umożliwi ab-
solwentom branżowej szkoły I stopnia kon-
tynuację kształcenia w systemie szkolnym. 
Oznacza to, że po ukończeniu szkoły bran-
żowej II stopnia możliwe będzie uzyskanie 
dyplomu potwierdzającego kwali�kacje 
zawodowe w wyuczonym zawodzie na po-
ziomie technika oraz uzyskanie świadec-
twa dojrzałości, dzięki czemu absolwenci 
tej szkoły będą mogli kontynuować naukę 
na studiach wyższych.
Jednym z punktów ostatniej sesji było pod-
jęcie uchwały w sprawie pomocy material-
nej przyznawanej studentom kształcącym 
się na kierunku lekarskim. Projekt uchwały 
zakładał opracowanie programu stypen-
dialnego dla studentów medycyny, które-
go efektem będzie zapewnienie kadry le-
karskiej dla Szpitala Powiatowego w Lima-
nowej.
Radni podjęli również uchwałę w sprawie 
udzielenia z budżetu Powiatu Limanow-
skiego dotacji celowych na prace konser-
watorskie, restauratorskie lub roboty bu-
dowlane przy zabytkach wpisanych do re-
jestru zabytków położonych na obszarze 
Powiatu Limanowskiego, na podstawie 
wniosków złożonych w roku 2019.

Nagrania obrad Rady dostępne są na stro-
nie BIP powiatu w zakładce RADA/SESJE/-
NAGRANIA OBRAD RADY .
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przerwanie widnieje na folklorystycznej 
mapie ziemi limanowskiej. (...) Poprzez wy-
stępy na festiwalach w różnych zakątkach 
globu, „Limanowianie” są ambasadorami li-
manowskiego folkloru, przyczyniając się 
do promocji regionu, rozsławiając piękno 
Ziemi Limanowskiej jak i jej bogatej tra-
dycji muzycznej. Nie mamy wątpliwości co 
do zasług Zespołu w promowaniu naszej 
kultury i tradycji. - uzasadniała Przewodni-
cząca Rady Powiatu Ewa Filipiak. 

Na koniec Przewodnicząca wraz z Starostą 
Limanowskim Mieczysławem Urygą oraz 
Wiceprzewodniczącymi Rady Powiatu 
Józefem Pietrzakiem i Janem Więckiem 
wręczyła Medal oraz Akt Przyznania Me-
dalu na ręce Kierownika Zespołu Jacka 
Smagi .

– Jest to dla nas bardzo duże wyróżnienie, 
szczególnie w tym czasie, kiedy Zespół ob-
chodzi 50-lecie działalności. Dziękuję za 
podjęcie tej uchwały – powiedział Kierow-
nik Zespołu.

Medal Honorowy Powiatu Limanowskiego 
to najwyższe wyróżnienie nadawane za 
szczególne zasługi na rzecz Powiatu. Jest 
wyrazem podziękowania i uznania Powiatu 
Limanowskiego dla zasług osób nim wy-
różnionych. Przyznaje go Rada w drodze 

Uchwały, po uzyskaniu opinii Konwentu 
Medalu. Uchwała została podjęta jedno-
głośnie.

- Zespół Regionalny „Limanowianie” im. 
Ludwika Mordarskiego od 1969 roku nie-

MEDAL HONOROWY POWIATU LIMANOWSKIEGO DLA 
ZESPOŁU REGIONALNEGO LIMANOWIANIE

ZARZĄD UHONOROWAŁ DZIAŁACZY KULTURY
Podczas XI Sesji Rady Powiatu Limanow-
skiego zostały wyróżnione osoby, które 
w swojej działalności w szczególny spo-
sób przyczyniają się do promowania 
i dbania o kulturę i tradycję naszego re-
gionu. Zarząd Powiatu Limanowskiego  
wręczył statuetki „Za zasługi dla Po-
wiatu Limanowskiego” 18 działaczom 
kultury.

Zarząd Powiatu Limanowego mając na 
uwadze dbałość o kulturę, tradycje i zwy-
czaje naszego regionu postanowił wyróż-
nić osoby z terenu powiatu limanowskiego, 
które w swojej działalności w szczególny 
sposób zasłużyły się dla kultury regionu. 
Formą uhonorowania było wręczenie 
przez Starostę Limanowskiego Mieczy-
sława Urygę wraz z Wicestarostą Agatą Zię-
ba i Członkami Zarządu: Wojciechem Wło-
darczykiem, Józefem Jaworskim i Czes-
ławem Kawalcem  statuetek „Za zasługi dla 
Powiatu Limanowskiego” dla: Wincentego 
Curzydło, Grzegorza Czepiela, Mieczysława 
Franczyka, Ryszarda Gawrona, Małgorzaty 
Górka, Franciszka Hebda Anny Krywoboro-
denko, Teo�lia Latoś, Aleksandra Majer-
skiego, Janiny Malinowskiej, Stanisławy 

Oleksy, ks. dr. Tadeusza Piwowarskiego, Ja-
kuba Puchal, Władysława Raczka, Stanisław 
Stopy, Józefa Tokarczyka, Józefa Wójtowi-
cza oraz Mariana Wójtowicza.
– Wyróżnienie to jest symbolicznym ges-
tem wdzięczności za lata pracy na rzecz 
pielęgnowania i rozwijania kultury nasze-
go regionu. Ogromne zamiłowanie do tego 
co piękne i dawne, wyróżnia Państwa spo-
śród innych mieszkańców powiatu. I cho-
ciaż nie jest łatwo we współczesnym świe-
cie, poświęcić się tak tej pasji – Wam to się 
udało. Budowanie dziedzictwa kultury 
sprawia, że w pełni zasługujecie na miano 
jej  ambasadorów. Jestem przekonany, że 
Wasza praca pozostawi trwały ślad i wzór 

11

Rada Powiatu Limanowskiego Uchwałą nr XI/119/20 z dnia 21 lutego 2020 roku przyznała Medal Honorowy Powiatu Limanow-
skiego oraz tytuł „Zasłużony dla Powiatu Limanowskiego Zespołowi Regionalnemu „Limanowianie”.  Uroczyste wręczenie Meda-
lu  zostało dokonane podczas ostatniej XI Sesji Rady Powiatu Limanowskiego.

dla przyszłych pokoleń – mówił podczas 
wyróżnień Starosta Limanowski.
Gratulacje w imieniu Rady Powiatu złożyła 
również Przewodnicząca Rady Powiatu 
Limanowskiego Ewa Filipiak oraz Przewod-
nicząca Komisji Kultury, Sportu i Turystyki 
Agnieszka Orzeł.
W imieniu wyróżnionych głos zabrał Józef 
Wójtowicz. – Chciałbym serdecznie po-
dziękować Państwu, kapitule za dostrzeże-
nie naszej pracy. Pracujemy, większość 
z nas w ruchu ludowym, amatorskim, spo-
łecznym, bez wynagrodzeń. Pracujemy wy-
trwale i cieszymy się, że ktoś tę prace do-
strzega.
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POWIAT PRZEZNACZYŁ 210 TYŚ. ZŁ NA RENOWACJE 
ZABYTKÓW W POWIECIE LIMANOWSKIM
5 marca odbyło się podpisanie umów na dofinansowanie zadań związanych z renowacją zabytków znajdujących się na terenie Powiatu 
Limanowskiego na rok 2020. W podpisaniu umów wzięli udział proboszczowie 7 parafii, którym została udzielona dotacja. Powiat 
reprezentował Członek Zarządu Wojciech Włodarczyk.

Umowy zostały podpisane w ślad za podjętą 
uchwałą Nr XI/130/20 Rady Powiatu Lima-
nowskiego z dnia 21 lutego br. o udzieleniu 
dotacji na prace konserwatorskie, restaura-
torskie lub roboty budowlane zabytków znaj-
dujących się na terenie powiatu limanow-
skiego na łączną kwotę 210.000 zł. To o 55 
tyś. zł więcej jak w roku ubiegłym.

Dotacja celowa udzielona została następują-
cym parafiom:

- Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. 
Michała Archanioła w Ujanowicach – 
35.000 zł na zadanie związane z odsłonię-
ciem i pełną konserwacją fragmentu poli-
chromii wnętrza kaplicy północnej.

Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Matki 
Boskiej Bolesnej w Limanowej –  25.000 zł 
na prace konserwatorskie czterech figur 
Apostołów: Świętego Jakuba, Świętego 
Andrzeja, Świętego Jana i Świętego Tadeusza 
w nawie bocznej lewej.

Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. 
Andrzeja Apostoła w Łukowicy – 40.000 zł 
na pełną konserwację organów (prospektu 
organowego i instrumentu).

Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Wszyst-
kich Świętych w Łososinie Górnej – 25.000 
zł na konserwację nawarstwień malarskich 
ścian nawy i chóru.

Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. 
Mikołaja Biskupa w Skrzydlnej – 30.000 zł 

na konserwację barokowych ołtarzy: głów-
nego i bocznego.

Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. 
Antoniego Opata w Męcinie – 35.000 zł na 
konserwację nawarstwień malarskich na 
ścianach i stropie zakrystii i przedsionka.

Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Matki 
Bożej Szkaplerznej w Dobrej – 20.000 zł  

na remont kamiennej posadzki w kościele 
pw. Św. Szymona i Judy 

Nadesłane wnioski oceniała Komisja kon-
kursowa w składzie: Przewodniczący Komisji 
Mieczysław Uryga oraz Członkowie: Agata 
Zięba, Wojciech Włodarczyk, Agnieszka Orzeł, 
Jolanta Grzegorzek, Bogumiła Ludwiczek 
oraz Mateusz Pietrzak. 

Zarząd Powiatu Limanowskiego podjął 
decyzje o przeznaczeniu 70 tyś. zł na 
realizacje zadań publicznych w 2020 z za-
kresu kultury, sztuki i dziedzictwa narodo-
wego 21 organizacjom pozarządowym 
z terenu powiatu limanowskiego. 

Przyznana dotacja celowa pozwoli na pokry-
cie części kosztów realizowanych projektów:

- Fundacja ProVincja: „Twórczość tradycyjna 
i ludowa - impresje lachowskie” oraz „Kto Ty 
jesteś...?”
- Stowarzyszenie Limanowski Uniwersytet 
Trzeciego Wieku: „Jesteśmy wierni tradycji”
- Stowarzyszenie Miłośników Przeszłości 
i Rozwoju Wsi Pisarzowa: „Tradycja i pamięć, 
wczoraj, dziś i jutro w naszym regionie”
- Towarzystwo Ziemi Mszańskiej: Biesiada 
Zagórzańska
- Stowarzyszenie Chór Męski przy Bazylice 
MBB w Limanowej: koncerty w hołdzie św. 
Janowi Pawłowi II z okazji 100 rocznicy Jego 
urodzin”
- Stowarzyszenie KGW Lipowe: Aktywnie, 

wesoło, kolorowo!
- Stowarzyszenie Artystów „Pełna Skrzy-
nia”: „Wszystko w Twoich rękach”
- Stowarzyszenie KGW Rupniów Centrum:
„Kulinarne i Rękodzielnicze tradycje Powiatu 
Limanowskiego”
- Stowarzyszenie OSP Szyk: „Kulinarny 
Szyk”
- Fundacja Nasze Dziedzictwo w Laskowej:
„Plener rzeźbiarski w Laskowej dedykowany 
Stanisławowi i Tadeuszowi Augustynom oraz 
Piotrowi Waligórze”
-KGW Zawadka: „Warsztaty promujące kul-
turę ludową i tradycje regionalne”
- KGW Szczyrzyc: „Tradycje kulinarne regionu 
Szczyrzyc”
- Chór Mieszany CANTICUM IUBILAEUM 
przy Bazylice MBB w Limanowej: „śpie-
wajmy św. Janowi Pawłowi II - koncerty w Po-
wiecie Limanowskim”
- Stowarzyszenie zwykłe Chór Męski im. 
Księdza Józefa Hajduka: „Muzyka łaczy 
pokolenia - cykl wydarzeń organizowanych 

przez Chór Męski im. Księdza Józefa Hajduka”
- Stowarzyszenie OSP Sadek: „ Rok z kulturą 
promowaną przez strażaków ochotników”
- Katolickie Stowarzyszenie Wspierania 
Rozwoju i Działalności Szkoły w Sadku-
Kostrzy: „ Dziecięce kolorowe pory roku w 
Beskidzie Wyspowym”
- Stowarzyszenie Łętowianie: „Ojcze Święty 
pamiętamy”
- Związek Podhalan Oddział górali Zagó-
rzańskich w Lubomierzu: „Tradycje Zagó-
rzańskie-organizacja warsztatów ręcznie 
robionych palm wielkanocnych i war-sztatów 
tańca ludowego”
- Stowarzyszenie Chór Chłopięcy Bazyliki 
MBB w Limanowej: „Wspieranie edukacji kul-
turalnej i artystycznej dzieci i młodzieży”

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE ZE WSPARCIEM NA REALIZACJE ZADAŃ KULTURALNYCH

NGO
powiat . l imanowsk i .pl/
organizacje-pozarzadowe/
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kliknij: LUBIĘ TO

Znajdź Powiat Limanowski na 

Bądź na bieżąco z aktualnymi 
  w Powiecie LimanowskimWYDARZENIAMI  
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XXII Plebiscyt na Najpopularniejszego Piłkarza i Trenera 2019
29 lutego w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Limanowej odbyło się uroczyste podsumowanie XXII Plebiscytu na najpo-
pularniejszego piłkarza i trenera Ziemi Limanowskiej 2019. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Starosta Limanowski 
Mieczysław Uryga.
Głosowanie podobnie jak w ostatnich latach 
odbywało się za pośrednictwem strony inter-
netowej Limanowa.in. Plebiscyt został prze-
prowadzony w kilku kategoriach.Wyłonienie 
zwycięzcy to:

Najpopularniejszy piłkarz IV ligi
1.Krzyżak Maciej / MKS”Limanovia”/
2.Witek Szymon /MKS”Limanovia”/
3.Pławecki Paweł /MKS”Limanovia”

Najpopularniejszy piłkarz klasy okręgo-
wej
1,Nowak Patryk KS „Sokół” Słopnice/
2.Augustyn Michał /AKS „Ujanowice”/
3.Nowak Fabian /KS”Sokół” Słopnice/

Najpopularniejszy piłkarz klasy „A”
1.Kozyra Paweł /LKS”Gorce” Kamienica/
2.Florek Jakub / LKS”Słomka” Siekierczyna
3.Śmierciak Tomasz / LKS”Mordarka”

Najpopularniejszy piłkarz klasy „B”
1.Potaczek Tomasz /KS”Ostra” Olszówka- 
Raba Niżna./
2.Ślazyk Marek /KS’Sokół” II Słopnice/
3.Bodziony Krystian //LKS”Uran” Łukowica/

Najpopularniejszy trener klasy okręgowej
1.Tajduś Wojciech / KS”Sokół” Słopnice

Najpopularniejszy trener klasy „A”
1.Gabryś Rafał / KS”Gorce” Kamienica/

Najpopularniejszy trener klasy „B”
1.Potaczek Maciej / LKS „Ostra” Olszówka – 
Raba Niżna/

Najpopularniejszy trener grup młodzieżo-

wych
1.Łątka Mateusz /LKS”Płomień” Limanowa
2.Stach Jakub /AKS”Ujanowice”/
3.Wojcieszczak Marcin /LKS”Mordarka”

Limanowski Podokręg Piłki Nożnej wyróżnił 
także zawodników grup młodzieżowych. Za-
rząd LPPN wybrał zawodników, którzy tre-
nują w znanych klubach lub powoływani są 
do reprezentacji małopolski i kadry narodo-
wej w swoich kategoriach wiekowych.

Odkrycie roku: 
1. Krzysztof Toporkiewicz (KS”Harnaś” 
Tymbark/AKS SMS Łódź/-Jagiellonia Bia-
łystok – debiut w ekstraklasie), 
2. Weronika Czech (FA Dobra /UKS 3 Stasz-
kówka Jelna), 
3. Stanisław Hobot (Dobrzanka/Limano-

via/ Akademia Sandecja CLJ U-15), 
4. Kamil Palacz (KS”Harnaś” Tymbark/ San-
decja/kadra pierwszoligowej drużyny 
Sandecji), 
5. Filip Strug (Sokół Słopnice/Kadra 
Małopolski rocznika 2008),
6. Mikołaj Wrona (Limanovia/Cracovia),
7. Magdalena Zygadło (Uran Łukowi-
ca/Kadra Małopolski juniorek młodszych).
. 
Drużyna roku: Drużyna piłkarska orlików 
MKS”Limanovia” – Halowy Mistrz Polski, Zwy-
cięzca III edycji rozgrywek o Puchar Prezesa 
PZPN w składzie: Dariusz Smoleń, Michał Pał-
ka, Przemysław Gołąb, Tomasz Włodarczyk, 
Witold Mrożek, Adrian Wieczorek, Jakub Po-
toniec, Błażej Ślazyk, Mateusz Keska, Szymon 
Żelasko.

VIII Edycja Powiatowej Ligi Piłki Siatkowej
24 lutego zostały rozegrane �nałowe 
spotkania Powiatowej Ligi Piłki Siatkowej, 
organizowana pod patronatem Starosty 
Powiatu Limanowskiego Mieczysława 
Urygi.
Do rozgrywek zgłosiło się 9 zespołów 
męskich z naszego powiatu. Rozgrywki trwa-
ły od listopada do lutego, rozgrywane były w 
każdy poniedziałek w hali ZSOiZ im. Ks. Prof. 
Józefa Tischnera w Limanowej systemem każ-
dy z każdym, zakończone meczami ćwierć-

�nałowymi, pół�nałowymi oraz �nałowymi.
 Klasy�kacja końcowa:
1. WETERANI
2. LIMATHERM
3. KALIFORNIA
4. TYMBARK
5. LIMDROG
6. JEDYNKA
7. PISARZOWA
8. TISCHNER
9. LASKOWA JUNIORZY

18 stycznia na trasach biegowych w Za-
lesiu odbył się już po raz trzeci Ogólno-
polski Bieg Beskidów i Gorców. Bieg Ho-
norowym Patronatem objął Starosta Li-
manowski Mieczysław Uryga natomiast 
Ambasadorem Biegu była Sylwia Jaś-
kowiec.

Zawodnicy wzięli udział w zmaganiach 
w pięciu kategoriach wiekowych na dys-
tansie 13 kilometrów stylem klasycznym. 
Najszybszą wśród kobiet okazała się Eweli-
na Kołodziej z Łętowego (00:44:48), repre-
zentująca LKS „Witów ski” Mszana Górna. 
Spośród mężczyzn najlepszy rezultat uzys-
kał Jakub Twardowski z klubu AZS Zako-
pane (00:34:47), wyprzedzając Michała 
Lańdę z Białego Dunajca (00:34:50) i Rober-
ta Farona z Zalesia (00:35:11).
Organizatorem wydarzenia było Beskidz-
ko-Gorczańskie Stowarzyszenie Narciar-
skie w Limanowej, Gmina Słopnice, Dobra, 
Kamienica i Powiat Limanowski.

PODSUMOWANIE III 
OGÓLNOPOLSKIEGO BIEGU

BESKIDÓW I GORCÓW
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Chcesz zobaczyć więcej? Zapraszamy na: powiat.limanowski.pl

XXIII POWIATOWY DZIECIĘCY FESTIWAL KOLĘDOWY 
„KOLĘDOWAĆ KAŻDY MOŻE” - 18-19.01.

OTWARCIE SEZONU NARCIARSKIEGO 2020
 – 10.01.

FERIE NA PŁYWALNI LIMANOWSKIEJ - 5,7.02

FINAŁOWA GALA V EDYCJI ZAWODOWY GPS
 – 14.02.

III OGÓLNOPOLSKI BIEG BESKIDÓW I GORCÓW
 – 18.01.

XXI POWIATOWY PRZEGLĄD ZESPOŁÓW 
KOLĘDNICZYCH W LUBOMIERZU – 18-19.01.

VIII Halowy Turniej Sędziów Piłki Nożnej - 18.01

FINAŁOWA GALA V EDYCJI ZAWODOWY GPS
 – 14.02.

FOTOGALERIA z wydarzeń  o charakterze Powiatowym 

HALOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ „GORCE 
CUP 2020” – 29.02-08.03

WYSTĘP ZESPOŁU LUDOWEGO „FLORIANKI Z KŁANINA” Z ZAPRZYJAŹNIONEGO POWIATU KOSZALIŃSKIEGO  - 18.01.



fot. Łukasz Wojtas

fot. Łukasz Wojtas

fot. Maciej Sułkowski

fot. Sylwester Piechnik

fot. Sylwester Piechnik

fot. Grażyna Bierowiec

fot. Daria Bokowy

W I O S N A
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