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Gala Przedsiębiorczości 

Wydanie specjalne

Konkurs i Gala mają służyć promocji 
biznesu, a tytuł ”Lider Biznesu Powiatu Lima-
nowskiego” ma pomóc firmie w umacnianiu 
wizerunku marki. 

Firma, która otrzymuje ten tytuł może się nim 
posługiwać w materiałach promocyjno-rekla-
mowych, na stronie internetowej, może go wyko-
rzystać jako jeden z atutów w pismach handlowych. 
Chodzi też o osobistą satysfakcję, że działalność 
firmy i praca jej właścicieli, pracowników jest przez 
kapitułę zauważana. Uczestnictwo w tym programie 
zobowiązuje firmę do utrzymywania dobrej pozycji 
na rynku i dalszego rozwijania działalności.

Finałowa uroczystość w formie „Gali Przedsię-
biorczości Powiatu Limanowskiego” ma służyć 
zarówno promocji laureatów, jak i szerszej promocji 
przedsiębiorczości w Powiecie Limanowskim...

Gala 2008Gala 2008
 z okazji jubileuszu X lecia posługi biskupiej 
w Diecezji Tarnowskiej.

 – wręczenie statuetki dla Ks. Bp Wiktora Skorca Gala 2008Gala 2008
dla Jerzego Millera – b. Wojewody Małopolskiego, 
obecnego Ministra MSWiA 

 – wręczenie pamiątkowego grawertonu Gala 2008Gala 2008
Agroturystycznym przez Pana Pawła Mierniczaka – Dyrektora 
Biura Małopolskiej Organizacji Turystycznej w Krakowie

 – wręczenie dyplomów wyróżnionym w Konkursie 

W tym roku już po raz piąty odbędzie się 
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Gala 2007  - Finał Konkursu „Lider Biznesu” 

Gala 2008 – Finał Konkursu „Na najatrakcyjniejszy obiekt turystyczny 
w Powiecie Limanowskim”



WYDAWCA: Starostwo Powiatowe w Limanowej, tel. 018 3375-311, e-mail: starostwo@powiat.limanowa.pl
OPRACOWANIE: Wydział Promocji, Kultury i Turystyki Starostwa Powiatowego w Limanowej
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We wtorek 13 
października br. w  
Limanowskim Domu 
Kultury odbyły się 
obchody Jubileuszu 
40-lecia istnienia 
Państwowej Szkoły 
Muzycznej I-go 
Stopnia  im. Grażyny 
Bacewicz w 
Limanowej.Państwow
a Szkoła Muzyczna w 
Limanowej istnieje już 
40 lat i z powodze-
niem kształci młode 
talenty muzyczne z 
naszego regionu. 
Została założona w 
1969 roku, na bazie 
istniejącej tu wcze-
śniej Filii Państwowej 
Szkoły Muzycznej w 
Nowym Sączu. Na 
patronkę szkoły 
wybrano Grażynę 
Bacewicz (1909- 
1969), światowej 
sławy kompozytorkę i 
skrzypaczkę. 
Pierwszym dyrekto-
rem został miano-
wany mgr K. Błachut.
W Limanowskiej 
Szkole Muzycznej 
kształci się 206 
uczniów oraz zatru-
dnionych jest 24 
nauczycieli. Nauka 
odbywa się w dwóch 
cyklach, 4-letnim 
skierowanym do 
dzieci powyżej 10 
roku życia oraz 6 
letnim przezna-
czonym dla dzieci 
młodszych- od 7 roku 
życia. Szkoła oferuje 
kształcenie w klasach 
fortepianu, skrzypiec, 
akordeonu, klarnetu, 
trąbki, saksofonu, 
wiolonczeli, fletu i 
gitary. Uczniowie 
Limanowskiej PSM z 
powodzeniem ucze-
stniczą w konkursach 
i przesłuchaniach 
regionalnych, 
ogólnopolskich i 
międzynarodowych.

40-lecie Szkoły 
Muzycznej

Powiat Limanowski Najlepszy w Małopolsce!

Z wielką satysfakcją pragnę Państwa 
poinformować, że w Rankingu Inwestycyjnym 
Samorządowego Pisma Wspólnota, Powiat 
Limanowski uplasował się na I miejscu w Woje-
wództwie Małopolskim, a  na V miejscu w 
kraju w wykorzystywaniu środków zagra-
nicznych. Natomiast już po raz drugi zajęliśmy 
1 miejsce w Małopolsce, a 6 miejsce w Polsce 
w kategorii „powiaty” w rankingu „Wydatki 
inwestycyjne samorządów na infrastrukturę 
techniczną”. 

(…)Utrzymanie dobrego poziomu szko-
lnictwa ponadgimnazjalnego to również 
zadanie priorytetowe.(…) Dokończyliśmy 
właśnie budowę hali sportowej w Mszanie 
Dolnej, a obecnie budujemy trzy kolejne, oraz 
kompleks sportowy przy ZS Nr 1 w Limanowej. 
(…)Jedną z ważniejszych inwestycji jest, 
budowa nowoczesnego bloku operacyjnego 
wraz z oddziałem intensywnej terapii przy 
Szpitalu Powiatowym w Limanowej(…). 
W miesiącu wrześniu rozpoczęła się budowa 
bloku operacyjnego.
(…)Nie trzeba chyba nikogo dodatkowo 
przekonywać, że od jakości infrastruktury 
zależy rozwój naszego powiatu, w tym 
budowa ciągu najbliższej drogi do Krakowa 
na odcinku Rupniów – Nowe Rybie - Tarna-
wa.(…) Wykonaliśmy kontynuację Osuwiska w 
Laskowej, Olszówce. Zakończona została 
budowa ronda przy sądzie w Limanowej, a także 
kończy się właśnie modernizacja najkrótszej 
drogi do Krakowa; Rupniów- Nowe Rybie. 
Rozpoczęliśmy wraz z powiatem nowosądeckim 
remont drogi powiatowej Młynne – Laskowa – 
Ujanowice - Łososina Dolna. Inwestycje te, jak 
również pozostałe osiągnięcia Powiatu Lima-
nowskiego, są zapewne możliwe dzięki 
akceptacji i wsparciu przedstawionych planów z 
expose, przez Zarząd Powiatu Limanowskiego, 
a także grupę radnych koalicyjnych z powiatu 
limanowskiego.

W tym wydaniu specjalnym prze-
dstawiamy Państwu obszerną relację z XV i XVI 
Rundę Mistrzostw Polski w Wyścigach Górskich, 
pn. „I Wyścig Górski Pod Ostrą”. W związku ze 
zbliżającą się Galą Przedsiębiorczości 2009, 
pragniemy sięgnąć i nawiązać do poprzednich 
edycji tego wydarzenia, wspominając zarówno  
ubiegłorocznych laureatów, jak i wspaniałych 
gości.

 związku z tak licznymi osiągnięciami, 
pragnę złożyć wyrazy wielkiego sza-Wcunku i uznania dla Zarządu oraz dla 

Rady Powiatu Limanowskiego, która akceptuje 
nasze propozycje, pracując ponad podziałami 
politycznymi dla dobra limanowszczyzny.

nia 27 listopada 2006 roku na I Sesji 
Rady Powiatu obecnej kadencji Dwygłosiłem swoje expose, w którym 

powiedziałem, m.in. że będę inspirował 
działania prorozwojowe naszego regionu, 
zmierzające do wykorzystania jego atutów 
turystycznych. Postaram się być skute-
cznym i pomocnym w inspirowaniu prze-
dsięwzięć w zakresie wykorzystania mie-
jscowych zasobów którymi są choćby źródła 
geotermalne w Porębie Wielkiej gmina 
Niedźwiedź (…)Szczególnie liczę na wspó-
łpracę z miastem i gminą Limanowa. Mamy 
dużą szansę, aby wykorzystując środki 
unijnego Programu Regionalnego wybu-
dować tu krytą pływalnię. Zgodnie z tą 
obietnicą Powiat Limanowski przejął na siebie 
ciężar budowy krytej pływalni w Limanowej, przy 
udziale Miasta Limanowa, która jest obecnie w 
trakcie realizacji.
(…) Dostrzegam szansę w dobrej promocji 
powiatu, w jej efektywności. Warto by Polska 
poznała bogactwo i tradycję Ziemi Limano-
wskiej. Szczególnie promowane powinny 
być produkty naszych lokalnych firm, 
gospodarstw ekologcznych i sadowniczych. 
(…)Jednym z podstawowych zadań wła-
snych każdego szczebla samorządu teryto-
rialnego jest zapewnienie bezpieczeństwa i 
porządku publicznego swoim mieszka-
ńcom(….) Powstała w Sowlinach Strefa 
Ekonomiczna dla przedsiębiorców. Dbając o 
bezpieczeństwo w naszym regionie Starostwo 
Powiatowe w Limanowej wsparło finansowo 
zakup samochodów dla Policji w Limanowej, 
Tymbarku, Mszanie Dolnej, Kamienicy i Łuko-
wicy, a także komputerów i sprzętu. Corocznie 
wspomagamy także Państwową Straż Pożarną 
w Limanowej, której przekazujemy corocznie 
ponad 100 tysięcy złotych na zakup specja-
listycznego sprzętu i samochodów. 



Powiat Limanowski NAJLEPSZY w MałopolscePowiat Limanowski NAJLEPSZY w Małopolsce

ok 2009 to kontynuacja ini-
cjatyw podjętych w 2008 roku. RDzięki dużej determinacji obe-

cnych władz Powiatu Limanowskiego 
wiosną 2009 roku ruszyła budowa kry-
tej pływalni w Limanowej. Inwestycja 
realizowana jest wspólnie z samo-
rządem - Miastem Limanowa. Wartość 
tej inwestycji wyniesie ok. 16 mln zł.

Planowane są również:

Zabudowa tzw. Buzodromu na lima-
nowskim rynku, który będzie profesjona-
lnym punktem informacji turystycznej i 
będzie działał w ramach Małopolskiego 
Systemu Informacji Turystycznej tworzo-
nego przez Urząd Marszałkowski. Wa-
rtość inwestycji wyniesie około 1 mln zł.

Niezmiernie ważna dla rozwoju Po-
wiatu Limanowskiego inwestycja to bu-
dowa basenów termalnych w Porębie 
Wielkiej w Gminie Niedźwiedź. Trwają 
intensywne prace nad uzyskaniem kon-

cesji. Po jej uzyskaniu zostanie ogłoszo-
ny przetarg na inwestora strategicznego.

Rozpoczęły się prace pod budowę 
kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy 
ZS Nr 1 w Limanowej. W skład inwestycji 
wejdą: boiska sportowe do piłki nożnej i 
siatkówki, koło do pchnięcia kulą oraz 
kort tenisowy. Powstanie także bieżnia 
na biegi krótkodystansowe.

W Mszanie Dolnej budowana jest 
sala gimnastyczna przy Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych.

2009 rok w funkcjonowaniu samo-
rządu powiatowego to także dalsza 
modernizacja dróg powiatowych, wraz z 
chodnikami, przejściami dla pieszych, 
poboczami, rowami i przepustami. Pod 
koniec 2008 roku Powiat Limanowski 
pozyskał na modernizację dróg powiato-
wych blisko 6 mln zł z „Narodowego 
Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 
2008 – 2011” czyli na tzw. „Schetynówki”.

Wspólnie z samorządem Powiatu 
Bocheńskiego zmodernizowano drogę 
stanowiącą najkrótszą trasę z Limanowej 
do Krakowa czyli odcinek Stare Rybie-
Tarnawa-Łapanów. Łączny koszt inwe-
stycji wyniósł ponad 8 mln zł.

Wspólnie z samorządem Powiatu 
Nowosądeckiego realizowana jest mo-
dernizacja drogi Młynne – Laskowa – 
Ujanowice – Łososina Dolna. Łączny 
koszt inwestycji wyniesie ok. 21 mln zł.
Do końca 2008 roku wykonanych zostało 
10km chodników. Tegoroczny plan bu-
dżetowy przewiduje wykonanie łącznie 
15 km chodników.

W okresie minionego dziesięciolecia 
wartość budżetu Powiatu Limanowskie-
go zmieniała się począwszy od 41 mln w 
1999 roku, przez 72 mln zł w 2006 roku, 
aż po 94 mln w roku 2008. Tymczasem 
uchwała budżetowa Powiatu Lima-
nowskiego na 2009 rok przewiduje do 
wykonania kwotę 129 mln zł, w tym 
pozyskanych środków dodatkowych 
36 mln zł. 



Gala Przedsiębiorczości w Powiecie 
Limanowskim corocznie odbywa się w 
przeddzień Święta Niepodległości. Jest to 
doroczne święto przedsiębiorców działa-
jących na terenie Powiatu Limanowskiego, 
które przyciąga wielu znamienitych gości. 

W ubiegłym roku na uroczystościach 
obecni byli m.in. Minister Skarbu Aleksa-
nder Grad, podsekretarz stanu w ministe-
rstwie gospodarki Rafał Baniak, Wojewoda 
Małopolski Jerzy Miller, Wicemarszałek 
Wojciech Kozak, Posłowie na Sejm Bro-
nisław Dutka i Wiesław Janczyk oraz Sena-
tor RP Stanisław Kogut. Specjalnie z 
Tarnowa przyjechał również Biskup Wiktor 
Skworc. 

To uroczystość która jest okazją do 
podziękowania przedsiębiorcom za ich 
wkład w rozwój Powiatu Limanowskiego. 

Gala Przedsiębiorczości 2008

Gala 2008 – Laureaci Konkursu „Lider Biznesu” w kategorii: „Średnie przedsiębiorstwa” 

Gala 2008 – Laureaci Konkursu „Lider Biznesu” w kategorii: „Duże przedsiębiorstwa” 

Gala 2008 – Laureaci Konkursu „Lider Biznesu” w kategorii: „Małe przedsiębiorstwa” 

Gala 2008 – Koncert Szkoły Muzycznej z Limanowej

Gala 2008 – Występ muzyczny Piotrusia Marka – 
ucznia kl. VI Szkoły Podstawowej w Szczyrzycu

Gala 2008 – Występ Zespołu Regionalnego 
„Mali Szczyrzycanie” 

- relacja z ubiegłorocznej uroczystości
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onkurs i Gala mają służyć promocji biznesu, a tytuł ”Lider 
Biznesu Powiatu Limanowskiego” ma pomóc firmie w Kumacnianiu wizerunku marki. 

Firma, która otrzymuje ten tytuł może się nim posługiwać w 
materiałach promocyjno-reklamowych, na stronie internetowej, może 
go wykorzystać jako jeden z atutów w pismach handlowych. Chodzi też 
o osobistą satysfakcję, że działalność firmy i praca jej właścicieli, 
pracowników jest przez kapitułę zauważana. Uczestnictwo w tym 
programie zobowiązuje firmę do utrzymywania dobrej pozycji na rynku i 
dalszego rozwijania działalności.

Finałowa uroczystość w formie „Gali Przedsiębiorczości Powiatu 
Limanowskiego” ma służyć zarówno promocji laureatów, jak i szerszej 
promocji przedsiębiorczości w Powiecie Limanowskim.

   Starosta Limanowski Jan Puchała w trakcie ubiegłorocznej gali 
mówił m.in. - “(...) Wywodzę się z Waszego środowiska, wiem ile trzeba 
pracy i zabiegów, wiedzy i sprytu, aby się utrzymać na rynku. Biznes i 
wspierający go samorząd stanowią fundament rozwoju powiatu. 
Dlatego zawsze stara się wspierać działania przedsiębiorców.” 

I tak w latach 2007 do 2009 r. poprzez narzędzia Powiatowego 
Urzędu Pracy w Limanowej:

· Zostały przyznane jednorazowe środki na podjęcie działa-
lności gospodarczej dla osób bezrobotnych czego efektem 
było powstanie 1 370 nowych firm. Na ten cel zostały 
wydatkowane środki w wysokości 19 257 000 zł

· W ramach refundacji kosztów doposażenia lub wyposażenia 
stanowiska pracy, pracodawcy utworzyli 752 miejsca pracy, 
środki wydatkowane na ten aktywny program wyniosły  
9 655 800 zł

· W ramach prac interwencyjnych pracodawcy zatrudnili 
836 osób bezrobotnych, środki wydatkowane na ten program 
wyniosły 2 833 900 zł

· W ramach staży pracodawcy zatrudnili 1 890 osób bezro-
botnych, środki wydatkowane na ten program wyniosły 
7 188 000 zł

Goście obecni na gali zawsze zgodnie podkreślają, że Gala 
Przedsiębiorczości Powiatu Limanowskiego” jest uroczystością 
niepowtarzalną i zarazem niezwykle potrzebną na drodze budowania 
współpracy pomiędzy przedsiębiorcami a samorządem powiatowym. 

Rada Przedsiębiorczości Powiatu 
Limanowskiego została utworzona 28 
kwietnia 2004 roku, w przededniu wejś-
cia Polski do UE. Dziś przez niektórych 
Rada Przedsiębiorczości nazywana jest 
gospodarczym parlamentem Limano-
wszczyzny. Skupia kilkadziesiąt najle-
pszych firm z terenu Powiatu Limanow-
skiego, które dają zatrudnienie ok. 3 tys. 
osób, tu płacą podatki i aktywnie ucze-
stniczą we wszelkich inicjatywach spo-
łecznych, kulturalnych, sportowych 
i gospodarczych.

Rada jest swoistym forum przed-
siębiorczości, jej głównymi celami są:

?Wymiana informacji i doświadczeń   
  między przedsiębiorcami, a samorzą-
   dami

?Konsultacja ważnych decyzji, mają-
   cych istotny wpływ na rozwój regionu 
    i lobbing 

?Promocja przedsiębiorczości
?Organizacja paneli dyskusyjnych, na 
   które zapraszane są ważne osobisto-
   ści ze świata polityki.

Rada 
Przedsiebiorczości

Przypomnijmy...

 
- Lider Biznesu Powiatu Limanowskiego,
- Inicjatywa Gospodarcza Roku,  
- Mecenas Przedsiębiorczości

Mikroprzedsiębiorca Roku

Organizatorem konkursu jest Powiat Limano-
wski, Partnerem w organizacji konkursu jest 
Rada Przedsiębiorczości Powiatu Limanowskie-
go. Patronat medialny tworzą lokalne dzienniki i 
stacje radiowe.  

Konkurs organizowany jest w kategoriach: 
- Lider Biznesu Powiatu Limanowskiego,
- Inicjatywa Gospodarcza Roku,  
- Mecenas Przedsiębiorczości 
- W tym roku pojawi się po raz pierwszy    
  kategoria Mikroprzedsiębiorca Roku

Organizatorem konkursu jest Powiat Limano-
wski, Partnerem w organizacji konkursu jest 
Rada Przedsiębiorczości Powiatu Limanowskie-
go. Patronat medialny tworzą lokalne dzienniki i 
stacje radiowe.  

Konkurs organizowany jest w kategoriach: 
- Lider Biznesu Powiatu Limanowskiego,
- Inicjatywa Gospodarcza Roku,  
- Mecenas Przedsiębiorczości 
- W tym roku pojawi się po raz pierwszy    
  kategoria Mikroprzedsiębiorca Roku

 

Gala Przedsiębiorczości
 Powiatu Limanowskiego, 

 odbędzie się  
w restauracji FOKSAL

 w Mszanie Dolnej
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Powiatu Limanowskiego
Gala Przedsiębiorczości  

W tym roku już po raz piąty odbędzie się 

Gala Przedsiębiorczości  
Powiatu Limanowskiego
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WYDARZYŁO SiĘ...

30 września br w sali konferencyjnej 
Szpitala Powiatowego w Limanowej odbyło 
się spotkanie na którym podpisano okoli-
cznościowy akt erekcyjny, który w przyszłym 
roku zostanie powieszony w specjalnie 
przygotowanej gablocie i umieszczony w 
nowowybudowanym bloku operacyjnym. 

Inwestycje w powiecieInwestycje w powiecie

W trakcie spotkania Dyrektor Szpitala 
Dariusz Socha dziękował wszystkim zaanga-
żowanym w budowę bloku operacyjnego. 
Szczególne słowa podziękowania skierował do 
Starosty Limanowskiego Jana Puchały; „(…)Na 
I Sesji Rady Powiatu kiedy Jan Puchała 
obejmował Urząd Starosty Limanowskiego 
wygłosił swoje expose, w którym powiedział, 
m.in.; że (…)Jedną z ważniejszych inwestycji 
jest, budowa nowoczesnego bloku opera-
cyjnego wraz z oddziałem intensywnej tera-
pii przy Szpitalu Powiatowym w Lima-
nowej(…). I zgodnie z tym co powiedział, po 
objęciu funkcji dyrektora szpitala, zostałem 
zobligowany do działań zmierzających do 
budowy bloku operacyjnego przy Szpitalu 
Powiatowym w Limanowej. (…)”- mówił Dariusz 
Socha.

Następnie głos przejął Starosta Limanowski 
Jan Puchała który przekazał, m. in. (…) 
Nawiązując do wypowiedzi dyrektora szpitala, 
pragnę przypomnieć iż faktycznie 27 listopada 
2006 roku kiedy obejmowałem urząd Starosty 
Limanowskiego w swoim expose, oprócz 
ważnych strategicznych inwestycji jakie wymie-
niłem, także jako najważniejszą inwestycję dla 
funkcjonowania Szpitala Powiatowego w 
Limanowej, wymieniłem budowę nowocze-
snego bloku operacyjnego dla ratowania zdro-
wia i życia ludzkiego.  (…) Cieszę się bardzo że 
dyrektor stanął na wysokości zadania podjął się 
tej trudnej, ale zarazem bardzo ważnej 
inwestycji, a także potrafił zabezpieczyć środki 
w budżecie na realizację tej inwestycji. 
Przy pomocy Zarządu Powiatu Limanowskiego 
oraz Zarządu Województwa Małopolskiego 
udało mu się pozyskać dodatkowe środki z 
MRPO , które pozwolą nie tylko wybudować ten 
blok operacyjny, ale także wyposażyć go w 
najnowocześniejszą aparaturę medyczną. Jest 
to już kolejna realizowana inwestycja , którą 
przedstawiłem w swoim expose, a który to 
program opracowała Samorządowa Bezpa-
rtyjna Grupa „Działajmy wspólnie”, przy wspa-

 

 

Szpital z nowym blokiem operacyjnym

rciu koalicyjnej Samorządowej  grupy radnych 
„Razem dla Regionu” i kilku Radnych Powiato-
wych, którzy dołączyli do naszej koalicji w celu 
realizowania inwestycji. Szczególne słowa 
uznania chcę przekazać dla Zarządu Powiatu 
Limanowskiego, który mnie wspiera w tych 
wszystkich działaniach, podejmując jednogło-
śnie uchwały i kierując je do zatwierdzenia na 
Radę Powiatu, która w zdecydowanej większo-
ści głosuje i popiera nasze inicjatywy. Zarząd 
Powiatu Limanowskiego corocznie przeznacza 
na modernizację i zakup sprzętu kilkaset tysięcy 
złotych.(…)-powiedział na zakończenie Jan 
Puchała Starosta Limanowski.

Po zakończeniu oficjalnej części spotkania 
wszyscy uczestnicy przeszli na plac budowy 
bloku operacyjnego, gdzie poświęcenia dokonał 
ksiądz kapelan dr Bogusław Węgrzyn.
Zgodnie z umową budowa Bloku Operacyjnego 
ma zostać zakończona w sierpniu 2010 roku, a 
wykonawcą tej inwestycji  jest firma z Warszawy, 
firma ta specjalizuje się w budowie obiektów 
szpitalnych. 

Budowa nowego Bloku Operacyjnego, 
kosztować będzie około 15 mln zł, z czego 9,2 
mln zł stanowić będzie dofinansowanie z 
Urzędu Marszałkowskiego. Obejmować bę-
dzie nowy II-piętrowy, podpiwniczony budynek 
który połączony będzie parterowym, łącznikiem 
z istniejącym, pięciokondygnacyjnym budy-
nkiem "A" szpitala. Równocześnie w budynku 
"A" zostanie dobudowany zewnętrzny dźwig 
szpitalny skomunikowany na poszczególnych 
piętrach z obecnie funkcjonującymi oddziałami, 
prowadzący do wydzielonego łącznika przy 
Bloku Operacyjnym. Nowy blok operacyjny 
składał się będzie z 3 sal operacyjnych oraz sali 
wybudzeń i niezbędnego zaplecza koniecznego 
w każdym bloku. 

2 października 2009 
roku w Starostwie 
Powiatowym w 
Limanowej odbyło się 
spotkanie Starosty 
Limanowskiego Jana 
Puchały z młodzieżą 
z Belgii. W spotkaniu 
wzięli udział: Jan 
Puchała Starosta 
Limanowski, mgr 
Elżbieta Zimirska 
Z-ca Dyrektora I LO, 
mgr Magdalena 
Joniec główny 
koordynator wymia-
ny, a także współpra-
cująca z nią Marta 
Młynarczyk, jak 
również belgijscy 
goście: osiemna-
ścioro uczniów i troje 
opiekunów. 
Zagraniczna 
młodzież w Powiecie 
Limanowskim spę-
dziła 7 dni, dzięki 
programowi wymiany 
szkolnej realizowa-
nemu przez I LO im. 
Władysława Orkana 
w Limanowej. 
Wymiana organizo-
wana była już po raz 
trzeci wspólnie z 
młodzieżą z koedu-
kacyjnego Liceum 
św. Franciszka, które 
znajduje się w 
mieście Melle w 
Belgii. W ramach 
programu wymiany 
młodzież belgijska 
brała udział w: zaję-
ciach szkolnych, 
wraz z rówieśnikami 
z I LO, wycieczkach  
- najciekawsze mie-
jsca np. Kraków, 
Wieliczka, Zakopane, 
Oświęcim oraz w 
warsztatach artysty-
cznych, kulinarnych i 
sportowych. Tego 
typu wymiana sprzyja 
integracji, wzaje-
mnemu poznawaniu 
kultury, tradycji. 
Pozytywnie wpływają 
na wzajemne 
poznanie, integrację, 
oraz rozwój 
wzajemnej sympatii 
wśród młodzieży.

Spotkanie z 
Belgijską młodzieżą



       Koncepcja budynku

Projekt zabudowy Buzodromu został 
poprzedzony analizami widokowymi, które 
doprowadziły do częściowego zagłębienia 
budynku w ziemi. Zejście z głównym 
poziomem użytkowym do głębokości posado-
wienia budynku pozwala na zachowanie 
atrakcyjnych widoków na Bazylikę z płyty rynku. 

Inwestycje w powiecie

Wizualizacja Buzodromu w którym swoją siedzibę będzie miało 
Centrum Informacji Turystycznej

Będzie szklany Buzodrom
Została właśnie podpisana umowa 

partnerska z Urzędem Marszałkowskim 
w Krakowie. Zawarta została w celu usta-
lenia zasad realizacji projektu „Małopolski 
System Informacji Turystycznej” dofinanso-
wanego w ramach Małopolskiego Regiona-
lnego Programu Operacyjnego na lata 2007-
2013. Dzięki podpisanej umowie ruszy 
budowa tzw. Buzodromu na limanowskim 
rynku, który będzie profesjonalnym pun-
ktem informacji turystycznej i będzie działał 
w ramach Małopolskiego Systemu Info-
rmacji Turystycznej. Wartość tej inwestycji 
wyniesie około 1 mln zł.

Dzięki temu z rynku możemy widzieć całą 
świątynię. Przeszklenia półstrukturalne wye-
liminowanie podziałów pionowych szkła i ich 
zamocowanie na poziomie płyty rynku pozwala 
na bezpośredni kontakt wzrokowy użytko-
wników obiektu, zarówno w pozycji siedzącej 
jak stojącej. Wynikłe z uwarunkowań funkcjo-
nalnych, ścianki działowe pełne przewidziano 
jedynie w sąsiedztwie V-kszałtnych podpór 
rzeźby, które naturalnie przesłaniają widoki i 
dziś. Pozostałe podziały wnętrza zaprojekto-
wano jako pełne do wysokości osadzenia okien 
powyżej zaproponowano ścianki szklane prze-
zroczyste. Tak zaprojektowany obiekt staje się 
czytelnym, rozpoznawalnym znakiem w 
przestrzeni miejskiej. Nowoprojektowany 
obiekt ma się wpasować, stanowić wartość 
dodaną, a nie diametralnie zmieniającą oblicze 
istniejącej rzeźby plenerowej, do której 
mieszkańcy są przywiązani. Należy zachować 
czytelnie symbol Limanowej wykorzystywany w 
różnych znakach promocyjnych.

Odnowione piętro specjalistyczne
rzestrzenne korytarze, zmoderni-
zowane gabinety specjalistyczne, Pm.in. okulistyczny, laryngologiczny, 

czy ginekologiczny to tylko niektóre z 
ostatnio zakończonych inwestycji w Szpi-
talu Powiatowym w Limanowej. 

20 października br. w Szpitalu Powiatowym 
w Limanowej odbyło się oficjalne oddanie do 
użytku „piętra specjalistycznego”. Inwestycja ta 
została przeprowadzenia w celu uporządko-
wania przychodni i usprawnienia ich działań, 
dla dobra pacjentów rejestracja została 
przeniesiona na pierwsze piętro. Jednocześnie 
przychodnie zostały przystosowane do 
wymogów unijnych. Jak podkreśla Starosta Jan 
Puchała(…) Zarząd Powiatu Limanowskiego 
bardzo poważnie traktuje zadania Szpitala 
Powiatowego w Limanowej, przeznaczając 
corocznie na modernizację i zakup sprzętu 
kilkaset tysięcy złotych na  inwestycje, oraz 
kontrolując celowość wydawanych śro-
dków. (…) Dlatego w dniu 20 października br. 
oprócz gospodarza obiektu – Dariusza Sochy 
Dyrektora Szpitala Powiatowego w Limanowej, 

udział wzięli także; Starosta Limanowski Jan 
Puchała, wraz z Wicestarostą Franciszkiem 
Dziedziną, Członkami Zarządu Powiatu Lima-
nowskiego; Bolesławem Żabą, Stanisławem 
Piegzą i Stanisławem Potaczkiem, a także 
Skarbnikiem Powiatu Limanowskiego Elżbietą 
Nastałek i Sekretarzem Powiatu Andrzejem 
Matlęgą, którzy wizytowali zrealizowaną inwe-
stycję.

Widok na nowy korytarz, który jest częścią 
odremontowanego piętra specjalistycznego

W dniach 25-26 
września odbyła się 
XV edycja Rajdu 
Górskiego im. Józefa 
Staniszewskiego. Od 
początku powstania 
idei rajdu, głównym 
przesłaniem 
wspólnego chodzenia 
po górach, jest 
uczczenie pamięci 
legendarnego 
profesora z I Liceum 
Ogólnokształcącego w 
Limanowej.
W tegorocznym 
Rajdzie uczestniczyło 
ok. 350 osób, które 
wyruszyły w 26 
drużynach na 6 tras. 
Każdą z grup 
prowadził przewodnik. 
Trasy wiodły m.in. z 
Jurkowa przez 
Mogielicę, Golców, 
Jabłoniec i Limanową 
oraz z Krościenka na 
Trzy Korony i Palenicę 
a także z Tylmanowej 
na Jaworzynkę, 
Przechybę i do 
Szczawnicy.
Piesze wędrówki były 
dobrą okazją do 
popularyzacji turystyki 
i krajoznawstwa wśród 
młodzieży szkolnej, 
poznawanie walorów 
krajoznawczych 
Beskidu Wyspowego, 
Sądeckiego, Gorców i 
Pienin. W Rajdzie 
uczestniczyły 
wyłącznie drużyny 
młodzieży szkół 
średnich i gimnazjów.
Zakończenie Rajdu 
odbyło się w I LO w 
Limanowej. Najlepsze 
drużyny, które wzięły 
udział w konkursie 
krajoznawczym i 
dotyczącym życia i 
działalności Józefa 
Staniszewkiegio, 
zostały nagrodzone 
pamiątkowymi 
upominkami. Puchary i 
nagrody wręczali 
m.in.: Jan Puchała 
Starosta Limanowski, 
Marek Czeczótka 
Burmistrz Miasta 
Limanowa.

XV Rajd 
Staniszewskiego
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WYDARZYŁO SiĘ...

W pierwszym tygo-
dniu października 
odbyło się spotkanie 
turystów zrzeszonych 
w Klubie Turystów 
Słowackich z Dolne-
go Kubina z polskimi, 
działającymi w 
Polskim Towarzy-
stwie Turystyczno-
Krajoznawczym 
Oddział Limanowa.
Wspólne coroczne 
wędrowanie po 
szlakach pieszych na 
terenie Polski i Sło-
wacji, to kontynuacja 
kilkudziesięcioletniej 
tradycji, która trwa od 
1973r. Do stałych 
imprez należą także 
wyjścia na Babią 
Górę, odbywające się 
regularnie dwa razy 
w roku. Inne, już nie 
cykliczne spotkania, 
odbywały się w 
różnych miejscach: w 
Tatrach na Wołowcu i 
Rakoniu, w Słowa-
ckim Raju, w Paśmie 
Wielkiego Chocza 
oraz w Polsce w 
Pieninach, Beskidzie 
Wyspowym i Sąde-
ckim a także w 
Częstochowie, Wa-
rszawie i Krakowie. 
Jak przystało na 
charakter działalności 
tych organizacji, 
spotkanie miało 
miejsce na szlakach 
pieszych wędrówek 
po najpiękniejszych 
zakątkach tatrza-
ńskich terenów: 
Kuźnic, Hali Gąsieni-
cowej, Przełęczy 
Karb. Atmosfera 
spotkań wytworzyła 
w sposób naturalny 
integrację, a dzięki 
temu powstała więź, 
która trwa do dzisiaj 
poprzez wymianę 
sportową i kulturalną 
między szkołami 
limanowskimi a 
kubińskimi oraz na 
szczeblu 
samorządowym przy 
współpracy miast 
partnerskich.

Wędrówki po 

Tatrach
Kolejne osiągnięcie Powiatu Limanowskiego 

Na zdjęciu od prawej strony; Elżbieta Nastełek Skarbnik Powiatu Limanowskiego, Franciszek Dziedzina 

Wicestarosta Limanowski, Stanisław Piegza Członek Zarządu Powiatu, Tomasz Krupiński Wiceprzewodniczący 

Rady Powiatu, Jan Puchała Starosta Limanowski, Bolesław Żaba Członek Zarządu Powiatu, Jacenty Musiał 
Przewodniczący Rady Powiatu Limanowskiego, Stanisław Potaczek Członek Zarządu i Andrzej Matląga Sekretarz 
Powiatu Limanowskiego.

 tygodniku samorządowym "Ws-
pólnota" ukazał się najnowszy WRanking Inwestycyjny przygoto-

wany przez naukowców z Uniwersytetu 
Warszawskiego.

Przedstawia samorządy o najwyższych 
wydatkach na inwestycje w infrastrukturę 
techniczną w latach 2006-2008 w przelicze-
niu na jednego mieszkańca. Jest to badanie 
ukazujące samorządy o najwyższym wysiłku 
inwestycyjnym. Powiat Limanowski zajął 
już po raz drugi 6 miejsce w Polsce w 
kategorii „powiaty” w rankingu „Wydatki 
inwestycyjne samorządów na infrastru-
kturę techniczną”. Podczas  uroczystej gali 
wręczono laureatom statuetki Kazimierza 
Wielkiego oraz dyplomy. 

Ranking Pisma Samorządu Terytoria-
lnego WSPÓLNOTA, w którym Powiat 
Limanowski uplasował się na VI pozycji, jak 
co roku przygotowany został przez profesora 
Pawła Swianiewicza z Uniwersytetu Warsza-
wskiego. Ogłoszony został w siedmiu 
kategoriach: województwa, miasta wojewó-
dzkie, miasta na prawach powiatu, powiaty, 
miasta powiatowe, małe miasta i gminy 
wiejskie.Metoda obliczania wskaźników 
opiera się na analizie inwestycji samorządo-
wych w infrastrukturę techniczną skoncentro-
wanych w trzech działach: transport (remonty 
i budowa dróg administrowanych przez 
samorządy oraz tabor związany z lokalnym 
transportem zbiorowym), gospodarka komu-
nalna (sieci wodociągowe i kanalizacyjne, 
oczyszczalnie ścieków, wysypiska śmieci, 
oświetlenie ulic, a także wydatki na 
infrastrukturę wiejską) oraz gospodarka mie-

szkaniowa. Wszystkie wydatki inwestycyjne 
uzupełniane są zestawieniem według wyda-
tków sfinansowanych ze środków własnych – 
bez otrzymanych dotacji inwestycyjnych. 
„(…)VI miejsce Powiatu Limanowskiego to 
wynik wieloletniego wysiłku i efektywnej 
współpracy poszczególnych szczebli naszego 
samorządu.(…) mówił Jan Puchała Starosta 
Limanowski w trakcie odbioru tego wyjątko-
wego wyróżnienia. Gala była jednym z 
punktów programowych, odbywającego się 
w dniach 6-7 października br., VII Samorzą-
dowego Forum Kapitału i Finansów organizo-
wanego przez Pismo Samorządu Terytoria-
lnego WSPÓLNOTA. 

Tegoroczne spotkanie liderów samorządo-
wych i regionalnych poświęcone zostało 
dyskusjom o finansach samorządów w waru-
nkach kryzysu, stanie systemu bankowego 
i ewentualnych zagrożeniach jego wydolności 
i problemach z wykorzystywaniem przez 
samorządy funduszy unijnych. Omówiono 
także nową ustawę o finansach publicznych.

Wyróżnienie dla samorząduWyróżnienie dla samorządu

Pamiątkowe
 wyróżnienie dla 

Powiatu Limanowskiego



20 października 
odbyło się wyjazdowe 
posiedzenie Komisji 
Kultury Sejmiku 
Województwa Mało-
polskiego. Radni 
Województwa ucze-
stniczyli w spotka-
niach w Urzędzie 
Gminy w Laskowej 
oraz w Starostwie 
Powiatowym w Lima-
nowej.Po rozpoczęciu 
posiedzenia i przy-
witaniu wszystkich 
zaproszonych gości, 
głos w dyskusji zabrał 
Starosta Limanowski. 
W swoim wystąpieniu 
przedstawił rozwój 
infrastruktury turysty-
cznej dla zapreze-
ntowania bogactwa 
kulturowego Powiatu 
Limanowskiego. 
Nawiązał również do 
ostatniego sukcesu 
Powiatu Limano-
wskiego – zajęcia 
pierwszego miejsca w 
Małopolsce i piątego 
w kraju w rankingu 
inwestycyjnym pisma 
samorządowego 
Wspólnota.
Następnie głos zabrał 
Leszek Zegzda 
Wicemarszałek 
Województwa 
Małopolskiego, który 
podkreślił, że Powiat 
Limanowski jest 
bardzo atrakcyjnym 
miejscem turystycznie, 
nie do końca jeszcze 
odkrytym a wykonane 
inwestycje znacząco 
podnoszą 
atrakcyjność tego 
regionu. Nawiązał 
także do powsta-
jącego na Lima-
nowskim Rynku 
Centrum Informacji 
Turystycznej, które 
swoją siedzibę będzie 
miało w odnowionym 
„Buzodromie”, a 
powstanie dzięki 
współpracy Urzędu 
Marszałkowskiego w 
Krakowie i Starostwa 
Powiatowego w 
Limanowej.

Wyjazdowe posie-
dzenie Komisji 
Kultury SWM

W dniu 24 września br w Zajeździe 
Mogielica, odbyło się wyjazdowe posie-
dzenie Komisji Kultury, Sportu i Turystyki 
Rady Powiatu Limanowskiego, połączone 
z obchodami XXX Światowego Dnia 
Turystyki. W ramach spotkania w Jurko-
wie, rozstrzygnięto także konkurs agrotu-
rystyczny „Na Najatrakcyjniejszy Obiekt 
Turystyczny w Powiecie Limanowskim”.

 trakcie posiedzenia Komisji prze-
głosowane zostało m.in.. zaopinio-Wwanie projektu uchwały w sprawie: 

nawiązania współpracy i  podpisania umowy o 
przyjaźni i współpracy między Miastem Dolny 
Kubin (Słowacja) a Powiatem Limanowskim. W 
dalszej części spotkania odbyły się prelekcje nt. 
turystyki w Powiecie Limanowskim. Wśród 
prezentujących walory powiatu był m.in. Staro-
sta Limanowski Jan Puchała, który nawiązał do 
Powiatowych Obchodów Światowego Dnia 
Turystyki – „(…) to dobra okazja do spotkania i 
integracji pracowników sektora turystycznego. 
Dobra współpraca przedstawicieli biznesu 
turystycznego i władz samorządowych daje 
gwarancje sprostania wyzwaniom i odniesienia 
turystycznego sukcesu.” W trakcie posiedzenia 
głos zabrali także: Jacenty Musiał Przewo-
dniczący Rady Powiatu Limanowskiego,  Paweł 
Talar Przewodniczący Komisji Kultury, Sportu i 
Turystyki oraz Kazimierz 
Sowa  Prezes Oddziału 
PTTK Limanowa nt. atrakcji 
Powiatu Limanowskiego.

Na zakończenie odbyło 
się rozstrzygniecie konku-
rsu agroturystycznego „Na 
Najatrakcyjniejszy Obiekt 
Turystyczny w Powiecie 
Limanowskim” organizowa-
nego przez Starostwo Po-
wiatowe w Limanowej. V 
edycja konkursu odbywała 
się w dwóch kategoriach: 

Wyróżnienia w Konkursie Agroturystycznym

„Agroturystyka” i „Turystyka wiejska” i została 
przeprowadzona w dwóch etapach. Na 
podstawie przesłanych ankiet do drugiego etapu 
zakwalifikowało się 18 obiektów turystycznych. 
Komisja konkursowa w ocenie brała głównie pod 
uwagę nowoczesny sposób komunikacji z 
klientem, aktywność właściciela, obiektu w 
propagowaniu własnej oferty oraz ekologiczną 
żywność .

Dodatkowo Małopolska Organizacja Tury-
styczna przyznała wyróżnienia specjalne dla: - 
Gospodarstwa Eko - agroturystycznego „U 
Misia” Danuty i Stanisława Hudomięt w Porębie 
Wielkiej - „za dobrze rozwinięte zaplecze 
rekreacyjne”. Gospodarstwa Agroturystycznego 
„Oczko” Krystyny i Czesława Orzeł z Laskowej - 
„za wysoki poziom wyrobów kulinarnych”, a 
także dla obiektu turystycznego Grażyny 
Piwowarskiej w Kasince Małej - „za specjalizację  
w obsłudze gości zagranicznych”.

W kategorii „Agroturystyka” laureatem zostało 
Gospodarstwo Agroturystyczne Kazimiery Stróżak 

z Poręby Wielkiej.

W kategorii „Turystyka wiejska” laureatem został
Zajazd „Mogielica” w Jurkowie.

wytyczaniu priorytetów w pro-
cesie kształtowania planu dofi-
nansowania inwestycji w latach 
kolejnych w miarę możliwości 
finansowych Funduszu Rozwo-
ju Kultury Fizycznej.

3. Zadanie będzie brane pod uwagę jako jeden z 
priorytetów podczas prac Komisji do Spraw 
Strategicznych Inwestycji Sportowych przy 
kształtowaniu programu inwestycji o szcze-
gólnym znaczeniu dla sportu na rok 2010. Ujęcie 
inwestycji w tym programie będzie oznaczać 
możliwość rozpoczęcia dofinansowania w roku 
2010. Podstawowym warunkiem przyjęcia za-
dania do powyższego programu jest wcześnie-
jsze potwierdzenie przez inwestora pełnego 
przygotowania inwestycji do realizacji.

oseł Bronisław Dutka interpelował w 
sprawie realizacji centralnej inwestycji o Pstrategicznym znaczeniu dla rozwoju 

sportów motorowych w Polsce, tj. trasy samo-
chodowych wyścigów górskich Limanowa - 
przełęcz pod Ostrą u Ministra Sportu i Turystyki. 
W skutek tej interwencji Minister podjął nastę-
pujące decyzje:

1. Przyjął inwestycję pn. "Trasa samocho-
dowego wyścigu górskiego Limanowa- przełęcz 
pod Ostrą" do wieloletniego programu rozwoju 
inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu 
do roku 2012

2. Przyjęcie inwestycji do wieloletniego pro-
gramu stanowi podstawę do rozpatrywania 
zadania przy opracowaniu rocznego programu 
inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu i 

Interpelacja poselska
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 dniach 17-18 października 
tego roku pomimo niesprzy-Wjającej pogody w Limano-

wej, odbyła się XV i XVI Runda 
Górskich Mistrzostw Polski, pod 
nazwą I Wyścig Górski Limanowa - 
Przełęcz pod Ostrą. 

Inicjatywa stworzenia na Ziemi Lima-
nowskiej trasy wyścigów górskich miała 
od początku pełne poparcie lokalnych 
władz. Starosta Jan Puchała potwie-
rdza, że warto było inwestować w to 
przedsięwzięcie;(…) Mamy nadzieję, że 
stanie się jednym z symboli powiatu, a 
zarazem przyczyni się do radykalnej 
poprawy bezpieczeństwa normalnych 
użytkowników drogi przez Przełęcz Pod 
Ostrą. - Ta trasa może być areną 
zawodów nie tylko ogólnopolskich, ale i 

międzynarodowych. Marzy 
nam się uzyskanie dla tych 
imprez rangi Mistrzostw 
Europy. Byłoby to ogromne 
wydarzenie zarówno orga-
nizacyjne, jak również 
wielka promocja Powiatu 
Limanowskiego. Przez 
weekend na terenie Pow-
iatu Limanowskiego z 
noclegów skorzystało 
ponad 700 osób, a przez 
te dwa dni na wyścig 
przybyło ponad 10 tysię-
cy kibiców. Zapewne 

skorzystały przy tym finansowo zarówno 
gospodarstwa agroturystyczne, hotele, 
gastronomia, jak również lokalne sklepy 
spożywcze i przemysłowe. Obroty w 
tych placówkach były kilkakrotnie wię-
ksze niż w normalne weekendy. Dlatego 
w kolejnych latach będziemy się starać 
organizować je na jak najwyższym 
poziomie, ściągając wielu sportowców i 
sympatyków tego sportu, jednocześnie 
zapewniając wielką promocję Powiatu 
Limanowskiego, jak również dobre 
dochody lokalnym przedsiębiorcom. (…) 
podkreślał Starosta Limanowski, któ-
ry w trakcie imprezy dziękował także 
władzom Auto - Moto - Klubu Limanow-
skiego; Prezesowi Jerzemu Budaczowi, 
Dyrektorowi Wyścigu Bogdanowi Pałce, 
oraz wszystkim Członkom limano-
wskiego klubu.

I Wyścig Górski 
“Limanowa - Przełęcz pod Ostrą”

Słowa podziękowania skierował także do 
Zarządu Powiatu Limanowskiego, za 
wsparcie jego inicjatyw, bo jak mówił(…) 
Bez akceptacji i wsparcia Członków 
Zarządu Powiatu Limanowskiego, wiele 
pomysłów nie zostało by zrealizowanych 
(…) Aby przygotować tą trasę, niezbę-
dne były inwestycje takie jak; montaż 
barier energochłonnych, wyrównanie i 
utwardzenie poboczy, infrastruktura na 
linii startu, a także parkingi oraz baza 
noclegowa. (…)” 

Argumentem za rozgrywaniem wyś-
cigów ze Starej Wsi na Przełęcz Pod 
Ostrą była prężna działalność Auto Moto 
Klubu Limanowa. Warto podkreślić fre-
kwencję wśród kibiców podczas XV i XVI 
rundy, których na nowej wyścigowej 
trasie pojawiło się ponad 10 tysięcy. 

komentował po 
zawodach Grzegorz Duda, drugi w 
klasyfikacji generalnej zawodów 
XV rundy.

“Było bardzo ślisko, a trasa szy-
bka, musiałem się ratować kilka 
razy podczas podjazdu, ale udało 
się dojechać do celu i zaliczyć me-
tę. Chciałbym pogratulować orga-
nizatorom i drogowcom za świe-
tnie przygotowaną trasę, bo to co 
zrobiono tutaj przez dwa dni po 
obfitych opadach śniegu to grani-
czyło z cudem.” - 
zawodach Grzegorz Duda, drugi w 
klasyfikacji generalnej zawodów 
XV rundy.

“Było bardzo ślisko, a trasa szy-
bka, musiałem się ratować kilka 
razy podczas podjazdu, ale udało 
się dojechać do celu i zaliczyć me-
tę. Chciałbym pogratulować orga-
nizatorom i drogowcom za świe-
tnie przygotowaną trasę, bo to co 
zrobiono tutaj przez dwa dni po 
obfitych opadach śniegu to grani-
czyło z cudem.” - 
zawodach Grzegorz Duda, drugi w 
klasyfikacji generalnej zawodów 
XV rundy.

komentował po 
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Sobotnie zawody XV rundy rozpoczęły 
się z lekkim poślizgiem o godzinie 10.00. Już 
po starcie kilku zawodników wstrzymano 
podjazd zapoznawczy po niegroźnym 
wypadnięciu z trasy jednego z zawodników. 
Pech nie opuszczał zawodników także 
podczas podjazdów treningowych i jednego 
podjazdu wyścigowego.

Ostatnią XVI rundę sezonu GSMP 2009 
na nowej trasie Stara Wieś – Przełęcz pod 
Ostrą wygrał Maciej Dominiak startujący 
Mitsubishi Lancerem Evo VI Open+2000 w 
barwach Automobilklubu Rzemieślnik. Zdo-
bywając czas podjazdu wyścigowego 
2.55.416 ustalił on tym samym nowy rekord 
trasy GSMP Limanowa pobijając wyczyn 
Pawła Dytko z sobotnich zawodów o 949 
tysięcznych sekundy.

Końcowe klasyfikacje

mówił - Maciej 
Dominiak.

„Trasa okazała się bardzo 
szybka i śliska, musiałem 
się dostosować do 
panujących warunków. O 
wygranej zaważył też wybór 
opony i znajomość trasy. W 
sobotę nie do końca byłem 
pewny odcinka ale dzisiaj 
po dwóch podjazdach 
treningowych wiedziałem, 
że znam na tyle trasę, żeby 
przycisnąć i wygrać. Muszę 
przyznać, że organizatorzy 
przygotowali trasę na 6 z 
wielkim plusem. Pomimo 
zimowych warunków droga 
była czarna i udało się 
rozegrać dwie rundy 
Mistrzostw.”- mówił - Maciej 
Dominiak.

„Trasa okazała się bardzo 
szybka i śliska, musiałem 
się dostosować do 
panujących warunków. O 
wygranej zaważył też wybór 
opony i znajomość trasy. W 
sobotę nie do końca byłem 
pewny odcinka ale dzisiaj 
po dwóch podjazdach 
treningowych wiedziałem, 
że znam na tyle trasę, żeby 
przycisnąć i wygrać. Muszę 
przyznać, że organizatorzy 
przygotowali trasę na 6 z 
wielkim plusem. Pomimo 
zimowych warunków droga 
była czarna i udało się 
rozegrać dwie rundy 
Mistrzostw.”- mówił - Maciej 
Dominiak.



Z obrad Rady Powiatu Limanowskiego

statnią XXXII Sesję Rady Powiatu, 
która odbyła się 28 października br. Otradycyjnie rozpoczął Jacenty Musiał 

Przewodniczący Rady Powiatu Limano-
wskiego, który przywitał wszystkich zaproszo-
nych gości.

Na początku zgodnie z porządkiem obrad 
Starosta Limanowski Jan Puchała, przedstawił 
informację z pracy Zarządu Powiatu w okresie 
pomiędzy sesjami oraz sprawozdanie z odby-
tych spotkań w tym czasie. W swoim wystą-
pieniu zaznaczył również, że Powiat Limano-
wski znalazł się na pierwszym miejscu w 
Małopolsce, a na 5 miejscu w kraju, w rankingu 
inwestycyjnym samorządów w kategorii po-
wiaty, organizowanym przez pismo Wspólnota. 
W swoim wystąpieniu podziękował zarówno 
Zarządowi Powiatu Limanowskiego za 
wspaniałe pomysły i wsparcie swoich działań, 
jak również Radzie Powiatu Limanowskiego za 
zatwierdzanie tych pomysłów. Podziękowania 
złożył także na ręce wszystkich dyrektorów, 
pracowników starostwa, którzy przyczynili się 
do bieżących sukcesów. Szczególne słowa 
podziękowania skierował do Dyrektora Powia-
towego Zarządu Dróg w Limanowej Marka 
Urbańskiego i jego pracowników za wspaniałe 
merytoryczne i rzeczowe wnioski. Nadmienił, iż 
dzięki ich pełnemu profesjonalizmowi, Powiat 
Limanowski jako jeden z nielicznych, już po raz 
drugi otrzymał dofinansowanie na dwa zadania. 
(…)Jest to wspaniałe osiągnięcie nie tylko w 
skali województwa ale całego kraju. (…) mówił. 

W trakcie wystąpienia podziękował Po-
słowi na Sejm Bronisławowi Dutka za 
wspólne lobbowanie w pozyskaniu 800 tyś 
zł do dalszej modernizacji trasy Wyścigu 
Górskiego w Limanowej. Starosta przedsta-
wił także najistotniejsze informacje dotyczące 
bieżących inwestycji.

Prezydium Rady Powiatu Limanowskiego:  Jacenty Musiał 
Przewodniczący Rady Powiatu (w środku) oraz 
Tomasz Krupiński i Michał Mysza Wiceprzewodniczący Rady.
Przemawia Jan Puchała Starosta Limanowski

Obrady przebiegały bardzo pomyślnie, 
zostało przyjętych wiele uchwał, m.in. w sprawie 
zmian w budżecie w 2009 roku, w sprawie 
zatwierdzenia zmian w Statucie Szpitala 
Powiatowego w Limanowej. Przyjęta została 
uchwała dotycząca wyrażenia zgody na 
przedłużenie umowy użyczenia lokalu mieszka-
lnego znajdującego się w budynku mieszkalnym 
przy ZS Technicznych i Ogólnokształcących w 
Limanowej, czy wyrażenia zgody na zbycie 
wolnego lokalu mieszkalnego wyodrębnionego 
w budynku pn. „Dom Nauczyciela” położonym w 
Tymbarku, a stanowiącym własność Powiatu 
Limanowskiego. Podjęto także uchwały; w 
sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/308/09 dot. 
trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i 
placówek niepublicznych oraz trybu i zakresu 
kontroli prawidłowości ich wykorzystywania, 
uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na 
zawarcie porozumienia z Gminą Dobra, Sło-
pnice, Kamienica i Limanowa określającego 
warunki przystąpienia Powiatu Limanowskiego 
do projektu „Tworzenie rozwój i renowacja 
szlaków turystycznych w regionie na terenie 
Beskidu Wyspowego” oraz udzielenia pomocy 
finansowej, uchwała w sprawie zawarcia ze 
Związkiem Stowarzyszeń Polski Związek Moto-
rowy porozumienia w przedmiocie wykorzysty-
wania walorów krajobrazowych i górskiego 
ukształtowania terenu Powiatu Limanowskiego 
poprzez organizację samochodowych wyści-
gów górskich „Limanowa- Przełęcz Pod Ostrą”.

 trakcie obrad rajcy powiatowi mieli 
okazję zapoznać się z opinią Regio-Wnalnej Izby Obrachunkowej w zakresie 

informacji o przebiegu wykonania budżetu za 
I półrocze 2009 roku, czy informacjami doty-
czącymi między innymi stanu realizacji zadań 
dotyczących realizacji zadań oświatowych w 
szkołach prowadzonych przez Powiat Limano-
wski, informację o stanie kultury, sportu i tury-
styki w Powiecie Limanowskim, czy informację o 
stanie bezrobocia oraz realizacji Powiatowego 
Programu Zatrudnienia i Aktywizacji Lokalnego 
Rynku Pracy na lata 2007-2013 w I półroczu  
2009 roku. 

W trakcie obrad sesji głos zabierali także 
Senator Stanisław Kogut, Radni Sejmiku 
Województwa Urszula Nowogórska i Grzegorz 
Biedroń, którzy pokrótce omówili przebieg pracy 
w Sejmiku Województwa Małopolskiego.

Na zakończenie Starosta podziękował 
serdecznie za dobre słowa i zaangażowanie się 
w sprawy Powiatu. 

XXXII Posiedzenie rady

10 października 2009 
podczas uroczystej 
inauguracji VII edycji 
Święta Drzewa w 
Warszawie została już 
po raz drugi wręczona 
nagroda Czaro-
dziejskiego Drzewka 
dla Starostwa 
Powiatowego w 
Limanowej. Pierwsze 
Czarodziejskie 
Drzewko powiat 
otrzymał w ubiegłym 
roku za posadzenie 
768 drzew z zaanga-
żowaniem 24 placó-
wek oraz 1260 osób w 
2007 roku. Czaro-
dziejskie Drzewo 2008 
Powiat Limanowski 
otrzymał za zaanga-
żowanie największej 
liczby uczestników – 
1963 osób oraz za 
współpracę z placó-
wkami oświatowymi 
Powiatu Limano-
wskiego. 

Nagrodę w imieniu 
powiatu odbierała 
Dyrektor Wydziału 
Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Leśnictwa 
Pani Anna Fabia z rąk 
prezesa ekologicznej 
organizacji 
pozarządowej Klubu 
Gaja Jacka Bożka 
oraz Prof. Macieja 
Nowickiego, Ministra 
Środowiska.

Święto Drzewa jest 
programem edukacji 
ekologicznej. Jest to 
ogólnopolska i 
międzynarodowa 
akcja sadzenia 
drzewa odbywająca 
się corocznie 10 
października. 
Towarzyszący jej 
program edukacji 
ekologicznej opiera 
się na lokalnej 
aktywności, w 
szczególności 
młodzieży, przy 
udziale przedstawicieli 
różnych instytucji, 
lokalnych 
społeczności. 

Czarodziejskie
Drzewko dla 
Powiatu
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2 października br. w 
sali konferencyjnej 
Starostwa Powiato-
wego w Limanowej, 
odbyło się zebranie 
sprawozdawcze 
Zarządu Koła 
Związków Komba-
tantów Rzeczpospo-
litej Polskiej i Byłych 
Więźniów Polity-
cznych w Limanowej.
Spotkanie rozpoczęło 
się uroczystym 
wprowadzeniem 
sztandaru i 
odsłuchaniem hymnu 
narodowego. Na 
zebraniu gościnnie 
pojawili się Wiesław 
Janczyk Poseł RP 
oraz Jan Puchała 
Starosta Limanowski. 
Starosta w swoim 
przemówieniu wyraził 
wdzięczność wobec 
ludzi, którzy byli 
naocznymi świadkami 
działań politycznych i 
militarnych w okresie 
II wojny światowej, dla 
kombatantów, którzy 
wywalczyli wolność 
naszego narodu. 
Jednocześnie 
zaznaczył, iż mogą oni 
liczyć na jego pomoc 
w organizacji 
kolejnych spotkań 
i uroczystości.
W czasie zebrania 
wybrano Przewodni-
czącego i Sekretarza 
Zebrania. Komba-
tantów, którzy odeszli 
z szeregów na 
wieczną warte 
uczczono chwila ciszy, 
a następnie powołano 
komisję mandatową i 
wyborczą. 
Przedstawiono także 
sprawozdanie z 
działalności Zarządu 
Koła i Komisji 
Rewizyjnej, udzielono 
absolutorium 
ustępującemu 
Zarządowi, a wybrano 
nowy. W trakcie obrad 
rozpatrywane były 
również wnioski i 
podejmowane 
uchwały.

Spotkanie 
Kombatantów

województwa, ale całego kraju. Tym bardziej się 
cieszę, że zmiana na stanowisku Dyrektora 
Powiatowego Zarządu Dróg w Limanowej, 
okazała się trafna i bardzo skuteczna. (…)” 
Życzył także, dalszych tak dobrych wniosków i 
wielkich sukcesów. Wszystkim pracownikom 
którzy wykazali się fachowością i dużym 
zaangażowaniem, przekazał, iż za tak wspa-
niałe osiągnięcie zostaną im przyznane 
nagrody finansowe.

Najlepsze dwa wnioski powiatu

olejne dwa wnioski, które w ostatnim 
czasie zostały złożone w Wieloletnim KNarodowym Programie Przebudowy 

Dróg Lokalnych na lata 2008-2011 w rankingu 
znalazły się na pierwszym i siódmym miejscu, 
na 13 zakwalifikowanych, a z 36 ubiegających 
się o dofinansowanie. Dlatego słowa wielkiego 
podziękowania Starosta Limanowski Jan 
Puchała wystosował do Dyrektora Powiato-
wego Zarządu Dróg w Limanowej Marka 
Urbańskiego oraz jego pracowników, a także do 
Dyrektora Wydziału Architektury i Budownictwa 
Andrzeja Jasicy, za wspaniały merytoryczny i 
rzeczowy wniosek. Nadmienił także, że Powiat 
Limanowski już po raz drugi otrzymał 
dofinansowanie na dwa zadania. (…)Jest to 
ogromne osiągnięcie nie tylko w skali 

Aktywny samorząd
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7 października br. odbyło się uroczyste 
wręczenie stypendiów Starosty Limano-
wskiego Jana Puchały. Stypendia otrzymało 
50 uczniów Szkół Średnich z terenu Powiatu 
Limanowskiego, którzy osiągnęli najwyższą 
średnią ocen rocznych w roku szkolnym 
2008/2009.

W swoim wystąpieniu starosta podzię-
kował wszystkim dyrektorom i opiekunom za 
ich wspaniały wkład w rozwój młodzieży, 
przedstawił także krótko realizowane inwe-
stycje na terenie Powiatu Limanowskiego. 
Następnie życzył wszystkim młodym ludziom 
powodzenia, odnoszenia dalszych sukcesów i 
wiary w siebie.

Dyplomy stypendystom wręczali Jan Pu-
chała Starosta Limanowski, Bolesław Żaba 
Członek Zarządu Powiatu oraz Artur Krzak 

Dyrektor Wydziału Edukacji Starostwa Powia-
towego w Limanowej. W imieniu nieobecnych 
stypendystów dyplomy odbierali dyrektorzy 
poszczególnych szkół.

Stypendia Starosty przyznane

Na zdjęciu stypendyści z ZS Nr 1 w Limanowej
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Precedencja stanowisk publicznych w Polsce

Pozdrawianie
niejsza ilość honorów oznacza, że 
pozdrawiamy pierwsi. Z jakiej Modległości pozdrawiać, jeśli odbywa 

się to w ruchu? Gdy dochodzi do 
mijania z osobą z przeciwnego kie-
runku, wybieramy moment, w któ-

rym partner nas usłyszy, zobaczy i 
będzie miał czas na stosowną 
odpowiedź. Jeśli pozdrowimy w 

ostatniej chwili, możemy wprawić 
drugą stronę w zakłopotanie, bo nie 

spostrzegła nas i zaskoczona zare-
aguje pośpiesznie. Wyprzedzający ma 
obowiązek pozdrowić pierwszy, bo ma 
większa szansę rozpoznania znajomego 

po sylwetce, sposobie poruszania i 

ermin precedencja wywodzi się z języka 
łacińskiego i oznacza pierwsze miejsce, Tpierwszeństwo, prym. Znaczeniem te-

rminu precedencja jest porządek pierwszeństwa 
stanowisk kierowniczych w państwie, a więc na 
przykład kolejność witania, zabierania głosu, 
zajmowania miejsc podczas oficjalnych spotkań 
z udziałem władz państwowych i samorzą-
dowych. Precedencja państwowa ustanawiana 
jest w każdym kraju wewnętrznym aktem 
prawnym, zazwyczaj dekretem prezydenta czy 
monarchy lub rozporządzeniem rządu. W 
Polsce nie ma żadnego aktu normatywnego, 
który określałby aktualną precedencję sta-
nowisk i funkcji. Współczesna forma opiera się 
na zasadach wyprowadzanych z porządku 
konstytucyjnego państwa demokratycznego. 
Owe zasady to przede wszystkim: określona w 
Konstytucji kolejność zastępstwa głowy pań-
stwa, zasada trójpodziału władzy, wyższości 
stanowisk obieralnych nad mianowanymi oraz 
władzy centralnej nad lokalną, a także rozdziału 
państwa i Kościoła. 

iorąc pod uwagę powyższe składowe na 
czele procedencji usytuowany jest Bprezydent Rzeczypospolitej Polskiej jako 

najwyższy przedstawiciel, reprezentant w 
stosunkach międzynarodowych i gwarant 
władzy państwowej. Drugie i trzecie miejsce 
odpowiada zasadzie zastępstwa głowy pań-
stwa, której obowiązki – zgodnie z polską 
tradycją i obowiązującą Konstytucją – może 
wykonywać tymczasowo marszałek Sejmu, a 
dopiero po nim marszałek Senatu. Kolejne 
miejsce przysługuje prezesowi Rady Ministrów 
jako szefowi rządu opartego na większości 
parlamentarnej i przed nią odpowiedzialnego. 

Następne miejsca przypadają szefom głównych 
instytucji sądowych, co realizuje zasadę 
trójpodziału władzy między ustawodawczą, 
wykonawczą i sądowniczą. 

iektóre zasady wynikające z prece-
dencji stanowisk: N

1. Osoby zajmujące kierownicze stanowiska 
państwowe przebywające z wizytą na terenie 
danego województwa (powiatu, gminy) powinny 
powiadomić o wizycie lokalne władze;
2. Gospodarze terenu powinny powitać przeby-
wające osoby zajmujące kierownicze stano-
wiska państwowe osobiście lub przez wyzna-
czonego urzędnika. W przypadku najwyższych 
dosto-jników państwowych gospodarze powinni 
witać osobiście. Podobnie należy postępować 
przy pożegnaniu. W przypadku wizyt składa-
nych na zaproszenie władz wojewódzkich, 
powiatowych, gminnych, zapraszający winien 
przedstawić władze terenu;
3. Gospodarz terenu powinien – w miarę 
możliwości – towarzyszyć gościowi podczas 
wizyty i zapewnić traktowanie stosowne do 
zajmowanego przez tę osobę stanowiska w 
państwie;
4. Niekiedy bywa, że osoby zajmujące wysokie 
stanowiska delegują na uroczystości w swoim 
imieniu przedstawicieli. Taki delegat nie może 
korzystać z precedencji osoby, która go wysłała, 
ani mieć pierwszeństwa przed osobą obecną na 
uroczystości, której z racji zajmowanego 
stanowiska przysługuje wyższa precedencja od  
osobistej precedencji osoby delegowanej.

Precedencja stanowisk 
administracji rządowej 
i samorządowej 
w województwie:

-  wojewoda;
-  marszałek województwa;
-  przewodniczący Sejmiku  
   Województwa;
-  wicewojewoda;
-  prezes Regionalnej Izby 
   Obrachunkowej;
-  przewodniczący Samorzą- 
   dowego Kolegium  
   Odwoławczego;
-  wiceprzewodniczący Zarządu 
   Województwa;
-  wiceprzewodniczący Sejmiku 
   Województwa;
-  członek Zarządu 
   Województwa;
-  radny województwa;
-  dyrektor generalny Urzędu 
   Wojewódzkiego;
-  skarbnik województwa.

Precedencja w  gminie:

-  burmistrz, prezydent (miasta);
-  przewodniczący rady gminy 
   (miasta);
-  zastępca burmistrza (prezy-
   denta miasta);
-  wiceprzewodniczący rady 
   gminy (miasta);
-  członek zarządy gminy 
   (miasta);
-  radny gminy (miasta);
-  sekretarz gminy (miasta);
-  skarbnik gminy (miasta);
-  sołtys, przewodniczący 
   zarządu dzielnicy (osiedla).

Precedencja stanowisk samo-
rządowych w powiecie:
- starosta;
-  przewodniczący Rady 
   Powiatu;
-  wicestarosta;
-  wiceprzewodniczący Rady 
   Powiatu;
-  członek Zarządu Powiatu;
-  radny powiatu;
-  sekretarz powiatu;
-  skarbnik powiatu;

ubiorze. Drugim nieodzownym składnikiem pozdrowienia jest ukłon i 
uśmiech. Pozdrowienie wyraża szacunek, więc suche „dzień dobry” 
bez tej niezbędnej mowy ciała nie wyraża niczego. Mężczyzna ukłon 
wykonuje głową i tułowiem, kobieta tylko głową (skinienie). Gdy osoba z 
liczniejszymi honorami mija siedzących, wówczas kobieta pozdrawia go na 
siedząco, mężczyzna zaś lekko podnosi się. Jeśli napotkamy kogoś drugi 
raz tego samego dnia, nie musimy pozdrawiać go ponownym „dzień dobry”. 
Jeśli upłynęło niewiele czasu, wystarczy promienny uśmiech bez kłaniania 
się. A po dłuższym czasie już tylko ukłon i uśmiech. Gdy minęło kilka godzin 
to wypada coś powiedzieć, mówimy wówczas „witam” plus ukłon i uśmiech.

yjemy szybciej, intensywniej niż jeszcze sto 
lat temu. Wiąże się to w dużej mierze z Żtempem zachodzących wokół nas prze-

mian. To nie jest zwyczajna zmiana. To po prostu 
eksplozja. Zmiany są elementem ciągle obe-
cnym w naszym otoczeniu i nabierają coraz 
większego przyspieszenia. Skróceniu uległ 
znacznie cykl życia produktów, ale także cykl 
życia przedsiębiorstw skrócił się drastycznie. 
Wiele firm nie potrafi odnaleźć się w nowych 
warunkach, nie są w stanie zaadaptować się do 
tak burzliwego otoczenia rynkowego. Jest 
jednak równie wiele przedsiębiorstw, których 
kierownictwo uświadomiło sobie, że przetrwanie 
i sukces zależy nawet nie od szybkości rea-
gowania na zmiany ale od uczynienia z 
zarządzania zmianą istotnego elementu prze-
wagi konkurencyjnej. Wydawałoby się, że 
najłatwiej rozpocząć proces przystosowywania 
się do zmian od siebie. Niestety, to właśnie nas 
samych najtrudniej jest nam zmienić. Mimo, że 
mamy świadomość, że zmiana może przynieść 
nam konkretne korzyści, wolelibyśmy, żeby 
jeszcze w tej chwili nie przychodziła i wymy-
ślamy szereg wymówek mających usprawie-
dliwić nasz brak chęci do zmian. 

Zarządzanie zmianą

Poradnik dla każdego
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Ostoja natury i zdrowiaOstoja natury i zdrowia

Cieszę się, że mam możliwość przedstawienia tak 
atrakcyjnego miejsca jakim jest Powiat Limanowski. Zapraszam 
wszystkich na nasze szlaki turystyczne, aby mogli przekonać się 
że pod hasłem promocyjnym Powiat Limanowski - Ostoja 
Natury i Zdrowia - kryje się spotkanie z regionem o pięknym 
krajobrazie, bogatym w niepowtarzalną kulturę i tradycje.

Starosta Limanowski
Jan Puchała

Najważniejsze bogactwa Powiatu Limanowskiego 
- krajobraz, źródła wód mineralnych i geotermalnych, 
wyjątkowe nagromadzenie chronionych terenów leśnych, 
zdrowe ekologiczne sady obfitujące w świeże soczyste 
owoce, brak zanieczyszczeń przemysłowych w połączeniu 
z tradycyjną pracowitością i gościnnością mieszkańców – 
wszystko to stanowi o wyjątkowości i niepowtarzalności 
regionu, który zasługuje na szczególną uwagę.

 Zapraszamy więc do Powiatu Limanowskiego -  
tutaj każdy będzie mógł przekonać się że ten region to 
prawdziwa Ostoja Natury i Zdrowia.

Dzięki urokliwemu krajobrazowi Beskidu Wyspo-
wego i Gorców, które charakteryzują się wyspowo wzno-
szącymi się szczytami i szerokimi malowniczymi dolinami – 
Powiat Limanowski to atrakcyjne miejsce wypoczynku na 
każdą porę roku. Amatorzy wędrówek mają do dyspozycji 
rozbudowany system szlaków turystycznych, pieszych, 
rowerowych oraz ścieżek edukacyjnych. Panują tu wyśmie-
nite warunki do uprawiania lotniarstwa oraz turystyki 
konnej. Liczne trasy, z których większość wiedzie malowni-
czymi dolinami przyciągają również miłośników narcia-
rstwa biegowego. To m.in. na tych szlakach trenowała 
Justyna Kowalczyk – polska Mistrzyni Świata w narciarskie 
klasycznym, pochodząca z Kasiny Wielkiej.

Umieściliśmy na naszej stronie internetowej z 
myślą o amatorach turystyki rowerowej

Aktualnie trwają prace nad realizacją pozostałych 
mapek systemu szlaków turystycznych naszego powiatu. 
W następnej kolejności pojawią się mapki tras konnych 
wiodących przez malowniczy Gorczański Park Narodowy 
w Gminie Kamienica, a następnie mapki ścieżek 
edukacyjnych oraz pieszych Powiatu Limanowskiego. 

18 map tras rowerowych
z opisem i zdjęciami 

o łącznej długości 243 km 

Serdecznie zapraszamy 

do odwiedzenia naszej strony internetowej: 
www.powiat.limanowa.pl
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Krzyż na Miejskiej Górze

“Orkanówka” w Porębie Wielkiej

 Jesienne pejzaże

Sadownictwo w Powiecie

Pasmo Gorców

Przydrożne kapliczki

Szlaki turystyczne

Wieża widokowa na mogielicy

Starostwo Powiatowe w Limanowej

ul. Józefa Marka 9, 34-600 Limanowa

tel. +48 18 3375 816, fax +48 18 3375 880

e-mail: starostwo@powiat.limanowa.pl

Makowica

Bałażówka

Zamieście
Podłopień

Piekiełko

Sowliny


