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INWESTYCJE DROGOWE ODEBRANE
17 września br. odbyły się oficjalne odbiory inwestycji drogowych 

w Powiecie Limanowskim, dofinansowanych z budżetu państwa w ramach Funduszu
 Dróg Samorządowych. W wydarzeniu uczestniczył Wicewojewoda Małopolski 
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Szanowni mieszkańcy Powiatu Limanowskiego!

Przekazuję Państwu kolejne wydanie Wia-
domości z Powiatu. Jest to numer dostępny 
wyłącznie w wersji elektronicznej. Powyż-
sze podyktowane jest obecną sytuacją epi-
demiologiczną - ta forma przekazu pozwoli 
na uniknięcie ryzyka rozprzestrzeniania się 
koronawirusa. Nadal zmagamy się z epide-
mią, w ostatnim czasie w powiecie lima-
nowskim, ale i całym województwie mało-
polskim, odnotowujemy coraz większą licz-
bę nowych zakażeń, dlatego szereg na-
szych działań skupia się właśnie na walce z 
koronawirusem. 

Pandemia, to bardzo trudny czas również 
dla przedsiębiorców. W ramach Tarczy An-
tykryzysowej, Powiat Limanowski za poś-

rednictwem Powiatowego Urzędu Pracy 
pozyskał 54 752 900 zł na wsparcie przed-
siębiorców i organizacji pozarządowych. 
Najwięcej środków przekazanych zostało w 
ramach pożyczek mikroprzedsiębiorcom 
zatrudniającym do 10 pracowników i orga-
nizacjom pozarządowym. 

Niemniej jednak w ostatnim czasie nie kon-
centrowaliśmy się wyłącznie na epidemii. 
Podjęliśmy wiele ważnych inicjatyw, obej-
mujących różne płaszczyzny naszej działal-
ności. O już zrealizowanych, jak i planowa-
nych przedsięwzięciach chciałbym podzie-
lić się z Państwem w niniejszym wydaniu. 

Powiat kładzie duży nacisk na poprawę in-
frastruktury drogowej, a co za tym idzie na 
bezpieczeństwo. We wrześniu br. odbył się 
oficjalny odbiór ważnych inwestycji drogo-
wych, obejmujących przebudowę oraz 
remont aż 14,1 km nawierzchni asfalto-
wych. Wartość przedmiotowych inwestycji 
wyniosła 17,7 mln zł. Obecnie w trakcie rea-
lizacji jest przebudowa dwóch dróg powia-
towych w miejscowościach Przyszowa, Łos-
tówka i Wilczyce, dofinansowanych z Fun-
duszu Dróg Samorządowych. Natomiast 
planami inwestycyjnymi objęte są trzy dro-
gi powiatowe, a szacowany koszt tych in-
westycji, to 52, 7 mln zł. Szerzej poczytacie 
Państwo o tym w niniejszym wydaniu. 

 W bieżącym roku realizujemy również in-
westycje w jednostkach oświatowych Po-
wiatu. Zależy nam na poprawie warunków 
edukacyjnych naszych uczniów. Prowadzi-
my prace remontowo – budowlane w czte-
rech jednostkach edukacyjnych. Przedsię-
wzięcia obejmują m.in. remont boiska wie-
lofunkcyjnego, utworzenie pracowni bu-
dowlanej, zagospodarowanie terenu wo-
kół szkoły, czy prace związane z adaptacją 
pracowni gastronomicznej. Całkowita 
wartość inwestycji, to 2 mln zł. 

W celu promocji atrakcji turystycznych na-
szego regionu, wydaliśmy nowy Prze-
wodnik Turystyczny Powiatu Limanowskie-
go. W publikacji można znaleźć propozycje 
wycieczek, sieć szlaków turystycznych, ma-
py oraz atrakcje turystyczne.

Polecam lekturę nowego, elektronicznego 
wydania Wiadomości z Powiatu. Jednocze-
śnie jeszcze raz gorąco apeluje do Państwa 
o szczególną rozwagę w tym trudnym cza-
sie - proszę stosujcie się do wszelkich wy-
tycznych i zaleceń służb sanitarnych.
Dbajcie o siebie i o swoich bliskich! 

Starosta Limanowski
.

Mieczysław Uryga

ZŁOTY JUBILEUSZ ZESPOŁU MUZYCZNEGO CONSONANS
17 września swój Złoty Jubileusz obcho-
dził Zespół Muzyczny „Consonans”, 
działający przy Zespole Szkół Nr 1 w Li-
manowej. Uroczystość zainaugurowała 
Msza Św. w intencji członków oraz sym-
patyków zespołu w Kościele Parafial-
nym pw. Św. Stanisława Kostki w Lima-
nowej–Sowlinach. W świętowaniu Zło-
tego Jubileuszu zespołu wzięli udział 
byli i obecni jego członkowie.

Liturgii przewodniczył Jego Ekscelencja ks. 
Biskup Mirosław Gucwa – biskup diecezji 
Bouar w Republice Środkowoafrykańskiej, 
który w czasie homilii podkreślił znaczenie 
muzyki i śpiewu w kontekście duchowego 
rozwoju człowieka. 

Dalsza część uroczystości miała miejsce w 
sali katechetycznej na parterze kościoła. 
Najpierw wszyscy wysłuchali koncertu 
dr Jadwigi Postrożnej. Krótki rys historycz-
ny przybliżył kierownik Zespołu prof. ośw. 
Leszek Mordarski, wymieniając sukcesy 
oraz liczne osiągnięcia Consonansu w jego 
półwiecznej działalności. Joanna Rudek dy-
rektor Zespołu Szkół Nr 1, w swoim wystą-

pieniu podkreśliła ogromną role jaką Zes-
pół na przestrzeni lat odgrywał w kształto-
waniu się muzycznych pasji i postaw ucz-
niów szkoły. Członek Zarządu Powiatu Li-
manowskiego Wojciech Włodarczyk złożył 
gratulacje na ręce kierownika zespołu, oraz 
życzenia dla księdza biskupa Mirosława 
Gucwy. Ponadto w imieniu Zarządu Powia-
tu Limanowskiego wręczył członkom zes-
połu statuetkę „Za zasługi dla Powiatu 
Limanowskiego” .

Przypomnijmy: Zespół działa od 1970 ro-
ku pierwotnie pod nazwą „Decybele”. Był to 
kwartet instrumentalny – z czasem rozwi-
nięty o chórek żeński. Założycielem grupy 
był nauczyciel muzyki prof. Ludwik Mor-
darski. W 1975 r. zespół zmienił nazwę na 
“Consonans”, pod którą działa do dziś. 
Aktualnie oprócz gitarowego składu, moż-
na usłyszeć zestaw akustyczny, mini big-
band czy regionalną kapelę lachów lima-
nowskich.



KONKURS Z OBIEKTYWEM 
PRZEZ POWIAT

Zapraszamy pasjonatów fotografii oraz 
miłośników malowniczych terenów po-
wiatu limanowskiego do udziału w tego-
rocznej VIII edycji konkursu filmowo-fo-
tograficznego „Z Obiektywem przez Po-
wiat”, który tym razem odbywać się bę-
dzie w trybie on-line. 

W konkursie mogą wziąć udział osoby, któ-
re ukończyły 15 lat - nie ma górnej granicy 
wieku. Warto dodać, że nowością wprowa-
dzoną w tej edycji jest możliwość nadsyła-
nia także materiałów w formie filmów krót-
kometrażowych. Na zwycięzców czekają 
atrakcyjne nagrody. 
Prace należy nadsyłać do 31 paździer-
nika br. na adres mailowy:
konkursfotograficzny@mbp.limanowa.
pl 
z dopiskiem Konkurs „Z Obiektywem 
przez Powiat”. 

I WIRTUALNY POWIATOWY KONKURS
 POTRAW REGIONALNYCH ROZSTRZYGNIĘTY!

W konkursie wzięło udział 8 Kół Gospodyń 
Wiejskich z terenu powiatu limanowskiego, 
prezentując swoje lokalne potrawy:
-Koło Gospodyń Wiejskich Podobin:
potrawa: pierogi z faszerowanymi śliwkami
-Koło Gospodyń Wiejskich Poręba Wielka:
potrawa: kwaśnica z żeberkami
-Koło Gospodyń Wiejskich Podłopień:
potrawa: zupa borowikowa z ziemniakami
-Koło Gospodyń Wiejskich Zawadka:
potrawa: tradycyjne gołąbki w sosie pomi-
dorowym
-Koło Gospodyń Wiejskich Sowliny:
potrawa: pierogi z ziemniakami
-Koło Gospodyń Wiejskich Łętowe:

W poniedziałek 28 września br. w Hotelu Górski Raj w Porębie Wielkiej miało miejsce 
uroczyste podsumowanie I Powiatowego Konkursu Potraw Regionalnych pn. „Przy-
smaki Kół Gospodyń Wiejskich” przeprowadzonego online. Zwycięską potrawą 
okazała się być „karpielanka” z KGW Łętowe.

potrawa: „karpielanka”
-Koło Gospodyń Wiejskich Konina –
potrawa: „kycioki”
-Koło Gospodyń Wiejskich Zasadne –
potrawa: „czernina”.
Ocenie podlegały takie kryteria jak prezen-
tacja potrawy, dobór składników, oryginal-
ność dania oraz nawiązanie potrawy do tra-
dycji regionu.

I miejsce : Koło Gospodyń Wiejskich
ŁĘTOWE – potrawa „karpielanka”
II miejsce : Koło Gospodyń Wiejskich
KONINA – potrawa „kycioki”
III miejsce : Koło Gospodyń Wiejskich
ZASADNE –  potrawa „czernina”
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Dla kogo pomoc?
Od 1 stycznia 2019 roku, zgodnie z nowelizacją ustawy, 

usługi  będą świadczone każdej osobie fizycznej, która 
złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść 

kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
Szczegółowe informacje na:

 www.powiat.limanowski.pl 
w zakładce POMOC PRAWNA

Kamienica
Budynek 
Biblioteki

OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ GŁOŚNEGO CZYTANIA
29 września w całym kraju obchodzi-
liśmy Ogólnopolski Dzień Głośnego Czy-
tania.

W tym roku po raz pierwszy Starostwo Po-
wiatowe wraz z Miejską Biblioteką Publicz-
ną w Limanowej przygotowało Powiatową 
Kampanię Czytelniczą, w wersji online. Do 
udziału w Kampanii zaproszono samorzą-
dowców, ludzi kultury, przedstawicieli róż-
nych zawodów i miłośników książki i biblio-

tek z powiatu limanowskiego. Dodatkowo 
w ogólnopolską akcję włączyła się również 
limanowianka, aktorka Teresa Dzielska. W 
tym roku promowaliśmy twórczość Lud-
wika Jerzego Kerna, z okazji 100. rocznicy 
urodzin.

Film promujący Powiatową Kampanię Czy-
telniczą był publikowany na stronach inter-
netowych i mediach społecznościowych 
powiatu oraz biblioteki.



„ Remont drogi powiatowej 
nr 1616 K Mszana Górna – Podłopień 
na odcinku I  w km od 9+120 do km 10+525 , 
na odcinku II w km od 10+565 do km 10+710, 
na odcinku III w km od 10+776 do km 15+472 
w miejscowości Wilczyce, Jurków i Dobra, 
Powiat Limanowski”

„ Remont drogi powiatowej 
nr 1618 K Limanowa – Szyk - Mstów 
na odcinku I - w km od 5+800 do km  8+115 , 
na odcinku II w km od 8+500  do km 11+333 
w miejscowości Rupniów, Nowe Rybie, Szyk,  
Powiat Limanowski”

"Przebudowa drogi powiatowej 
nr 1555 K Łososina Dolna –Ujanowice – Młynne 
na odcinku I w km 5+831 do km 12+000, 
na odcinku II w km od 12+000 do km 15+902 
w miejscowości Kobyłczyna, Ujanowice, Strzeszyce, 
Krosna, Kamionka Mała, Laskowa, Powiat Limanowski”

PLANY INWESTYCYJNE

PLANOWANY KOSZT 
INWESTYCJI 

52 750 673,00 zł

INWESTYCJE DROGOWE W POWIECIE LIMANOWSKIM

FUNDUSZ DRÓG 
SAMORZĄDOWYCH

Powiat Limanowski w 2020 roku realizuje szereg inwestycji infrastrukturalnych na drogach powiatowych. Zadania te z pewno-
ścią wpłyną na usprawnienie komunikacji oraz poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.  

17 września br. odbyły się oficjalne od-
biory inwestycji drogowych w Powiecie 
Limanowskim. Zadania te były dofinan-
sowane z Budżetu Państwa w ramach 
Funduszu Dróg Samorządowych oraz w 
partnerstwie Gmin Dobra i Mszana Dol-
na. W wydarzeniu uczestniczył wice-
wojewoda Małopolski Józef Leśniak, 
który wraz z Zarządem Powiatu, Prezy-
dium Rady oraz radnymi powiatowymi 
wizytował region. 

Łączna długość nowych nawierzchni 
asfaltowych wynosi 14,1 km.
Wartość całkowita zadań: 
17  719  091,76 zł
budżet państwa:  
8  914  023,00 zł
Powiat Limanowski:  
7  845  786,76 zł
Jednostki Samorządu Terytorialnego 
(Gmina Dobra, Gmina Mszana Dolna): 
959  282,00 zł

Przebudową zostały objęte drogi powiatowe: 
1. nr 1620 K Skrzydlna - Wilkowisko w miejscowości Stróża na odcinku 784,55 mb.
2. nr 1615 K Mszana Górna – Wilczyce w miejscowości Mszana Górna/Łętowe na odcinku 2 
938,1 mb.

Remontem objęte zostały drogi powiatowe: 
1. nr 1613 K Zamieście – Słopnice – Zalesie w miejscowości Słopnice/Zalesie na odcinku 
6 865,43 mb
2. nr 1609K Limanowa – Kamienica w miejscowości Stara Wieś/Roztoka (trasa Wyścigu 
Górskiego Limanowa Przełęcz pod Ostrą) na odcinku 3 577 mb.

21.

2.1.

1

21.1

W TRAKCIE REALZACJI
Przebudowa drogi powiatowej nr 1579K Siekierczyna – Naszacowice w miejscowości Przyszowa (od mostu osiedle Berdychów do 
istniejącego chodnika w Przyszowej.  Zadanie realizowane w partnerstwie z Gminą Łukowica. Wykonanie m.in. nowej nawierzchni jezdni 
na odcinku 2,2 km, wraz z jej poszerzeniem do 6,0mb, wykonanie chodnika, przebudowa skrzyżowań z drogami gminnymi, przebudowa 
zjazdów, wykonanie odwodnienia i oznakowania. Wartość zadania: 4  363  617, 87 zł. Planowany termin zakończenia przedsięwzięcia, to 
koniec września 2021 r.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1616K Mszana Górna - Podłopień: odcinek I w m. Łostówka, odcinek II w m. Łostówka i Wil-
czyce. Zadanie realizowane w partnerstwie z Gminami Dobra i Mszana Dolna. Wykonanie m.in. nowej nawierzchni jezdni na odcinku 6,6 
km, wraz z jej poszerzeniem do 6,0 mb i wzmocnieniem geosiatką, budowa chodnika, przebudowa skrzyżowań z drogami gminnymi, 
wykonanie zatok autobusowych i peronów przystankowych dla komunikacji publicznej oraz wykonanie oświetlenia ulicznego. Wartość 
zadania: 14  293  050,00 zł. Planowany termin zakończenia przedsięwzięcia, to koniec września 2022 r.
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Z pozyskanych środków limanowska pla-
cówka zakupiła następujący sprzęt me-
dyczny:  
- cyfrowy przyłóżkowy aparat RTG– 
wartość ponad 250 tys zł. Aparat jest już 
w Szpitalu, po odbiorze przez WSSE w Kra-
kowie będzie dopuszczony do użytko-
wania.
- wielofunkcyjny aparat USG z 3 głowicami, 
wartość blisko 200 tys zł. Aparat docelo-
wo przeznaczony zostanie na Oddział Cho-
rób Wewnętrznych.
- kolumna endoskopowa z torem wizyjnym 
wartość ponad 400 tys zł.
- bronchofiberoskop z wyposażeniem

W ramach „tarczy” limanowska placówka 
otrzymała również dwa ambulanse w pełni 
wyposażone w sprzęt medyczny i informa-
tyczny. Wartość jednego pojazdu to po-

SZPITAL POZYSKAŁ SPRZĘT MEDYCZNY 
W RAMACH MAŁOPOLSKIEJ TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ
Szpital Powiatowy w Limanowej im. Miłosierdzia Bożego  jest  jednym z Partnerów projektu pn. „Małopolska Tarcza Anty-
kryzysowa–Pakiet Medyczny” realizowanego przez Zarząd Województwa Małopolskiego. W ramach pakietu szpital  
otrzymał 2 085 445,07 zł, z czego 85 % to środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Społecznego, pozostałe 15% to 
środki z budżetu państwa.

nad 600 tys. zł. Każdy ambulans zgodnie z 
wymogami systemu Państwowego Rato-
wnictwa Medycznego zawiera m.in. nosze, 
krzesełko kardiologiczne, defibrylator, re-
spirator. Dodatkowo karetki mają na 

Podczas ostatniego posiedzenia Rady 
Społecznej Szpitala Powiatowego w Li-
manowej, poświęcono i oddano do użyt-
ku nową karetkę.

Nowoczesny ambulans sanitarny o stan-
dardzie „P” wraz z wyposażeniem i zabudo-
wą przedziału medycznego został zakupio-
ny na potrzeby realizacji transportów wy-
konywanych w ramach umowy z Narodo-
wym Funduszem Zdrowia, ze środków wła-
snych Szpitala. Wartość nowej karetki to 
ponad 330 000 zł.

Podczas posiedzenia Rady została podjęta 
m.in. uchwała w sprawie przedstawienia 
opinii o wykonaniu planu finansowego i in-
westycyjnego Szpitala Powiatowego w Li-
manowej  za 2019 r, oraz uchwała w spra-
wie przedstawienia opinii o podziale zysku 
wykazanego w sprawozdaniu finansowym 
Szpitala za 2019 r. 

RADA SPOŁECZNA SZPITALA  
ORAZ POŚWIĘCENIE NOWEGO 

AMBULANSU

pokładzie urządzenia do mechanicznej 
kompresji klatki piersiowej, które są 
niezwykle pomocne w trakcie akcji 
resuscytacyjnych.

WSPARCIE STUDENTÓW KSZTAŁCĄCYCH SIĘ 
NA KIERUNKU LEKARSKIM

Powiat Limanowski zdecydował o  przy-
znaniu pomocy materialnej dla studen-
tów kształcących się na kierunku lekar-
skim w wysokości 2.000 zł miesięcznie. 
Założeniem programu stypendialnego 
jest zapewnienie kadry lekarskiej dla 
Szpitala Powiatowego w Limanowej. 

Wnioski stypendialne można było składać 
do końca września br. Po rozpatrzeniu ofert 
Zarząd Powiatu zdecydował o wsparciu dla 
trzech studentów medycyny. 

Kandydaci musieli spełnić warunki: kształ-

cić się na kierunku lekarskim, w szczegól-
ności na ostatnim i przedostatnim roku, nie 
powtarzać roku, nie korzystać z urlopów 
określonych w regulaminie studiów oraz 
zawrzeć umowę, w której w szczególności 
zobowiążą się do odbycia stażu i podjęcia 
pracy w Szpitalu Powiatowym im. Miło-
sierdzia Bożego w Limanowej. 

Pomoc materialna będzie przyznana mak-
symalnie na okres 9 miesięcy, tj. od paź-
dziernika do czerwca każdego roku stu-
diów.
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15 maja br. odbyła się XII sesja Rady Powia-
tu Limanowskiego, podczas której radni 
podjęli 7 uchwał. Jedną z nich była uchwała 
w sprawie udzielania ulg dotyczących na-
leżności pieniężnych z tytułu oddania nie-
ruchomości w najem, dzierżawę lub użyt-
kowanie przypadających za okres stanu za-
grożenia epidemicznego albo stanu epide-
mii Powiatowi Limanowskiemu i jego jed-
nostkom organizacyjnym. W myśl podjętej 
uchwały ulgi przysługują podmiotom, któ-
re utraciły płynność finansową w związku z 
ograniczeniami ich działalności w czasie 
stanu zagrożenia epidemicznego i stanu

epidemii. Ulgi udzielone podmiotom pro-
wadzącym działalność gospodarczą – sta-
nowią pomoc publiczną, mającą na celu za-

SESJE RADY POWIATU W CZASIE PANDEMII
W okresie od maja do września br. Rada Powiatu Limanowskiego obradowała podczas trzech sesji, podejmując 17 uchwał. 
W związku z panującą pandemią koronawirusa posiedzenia Rady odbywały się z zachowaniem zasad bezpieczeństwa epide-
miologicznego i dystansu społecznego. Głosowania odbywały się przy pomocy laptopów a obrady można było śledzić podczas 
transmisji na żywo w internecie. Ponadto w celu minimalizowania zagrożenia wszystkie stałe komisje mogły odbywać się w try-
bie zdalnym. 

radzenie poważnym zaburzeniom w go-
spodarce. Podczas sesji Radni podjęli rów-
nież uchwałę w sprawie określenia zadań i 
przeznaczenia środków Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełno-
sprawnych. Środki finansowe na zadania z 
zakresu rehabilitacji zawodowej przezna-
czone są głównie na podjęcie działalności 
gospodarczej, rolniczej lub wniesienie 
wkładu do spółdzielni socjalnej. Natomiast 
środki finansowe na zadania z zakresu re-
habilitacji społecznej przeznaczone będą 
w głównej mierze na dofinansowanie 
uczestnictwa osób niepełnosprawnych 
oraz ich opiekunów w turnusach rehabili-
tacyjnych oraz na dofinansowanie zaopa-
trzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmio-
ty ortopedyczne i środki pomocnicze przy-
znawane osobom niepełnosprawnym. 
Środki finansowe ogółem na rehabilitację 
zawodową i społeczną w ramach PFRON to 
2 456 184,00 zł.

W czerwcu odbyła się XIII Sesja Rady Powia-
tu Limanowskiego, na której radni rozpa-
trywali raport o stanie Powiatu Limanow-
skiego, a następnie po długiej i wielowąt-
kowej dyskusji nad raportem, Rada udzie-
liła Zarządowi Powiatu wotum zaufania. 
Ponadto, w kolejnych punktach obrad, po 
zatwierdzeniu sprawozdania finansowego 
Powiatu Limanowskiego wraz ze sprawo-
zdaniem rocznym Zarządu Powiatu Lima-
nowskiego z wykonania budżetu Powiatu 
Limanowskiego za 2019 rok, radni podjęli 
uchwałę w sprawie udzielenia absoluto-
rium dla zarządu.

We wrześniu, po wakacyjnej przerwie od-
była się XIV Sesja Rady Powiatu Limanow-
skiego. Jednym z punktów obrad było pod-
jęcie uchwały w sprawie przyjęcia do reali-
zacji zadania publicznego w ramach rządo-
wego „Programu ograniczania przestęp-
czości i aspołecznych zachowań Razem 
bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na 
lata 2018 – 2020”. Projekt ten zakłada po-
prawę bezpieczeństwa wokół 2 przejść dla 
pieszych na drogach powiatowych. Przej-

ście numer 1 – Zbludza (przed szkołą pos-
tawową), przejście numer 2 – Stara Wieś 
(przed szkołą podstawową). 
Zostanie zmodernizowane m.in. oznako-
wanie poziome i pionowe. Wykonane bę-
dzie oświetlenie przejścia nad drogą, mon-
taż paneli fotowoltaicznych, turbiny wia-
trowej, akumulatorów, pulsującego znaku 
aktywnego. Koszt zadania to 100 tyś. zł. 
Poziom dofinansowania projektu wynosi 
80%. Podczas wrześniowej sesji radni za-
poznali się również m.in. ze sprawozda-
niem z kontroli Komisji Rewizyjnej za okres 
od 1 grudnia 2019 r. do 30 czerwca 2020 r. 

Nagrania obrad Rady dostępne są na stro-
nie BIP powiatu w zakładce RADA/SESJE/-
NAGRANIA OBRAD RADY .
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SPOTKANIE DOTYCZĄCE BUDOWY NOWEJ LINII KOLEJOWEJ
6 października br. w Starostwie Powiato-
wym w Limanowej odbyło się spotkanie 
dotyczące budowy nowej linii kolejowej 
Podłęże–Szczyrzyc–Tymbark/Mszana 
Dolna oraz modernizacji istniejącej linii 
kolejowej nr 104 Chabówka – Nowy Sącz 
– Etap I: prace przygotowawcze.

Spotkanie odbyło się z udziałem przedsta-
wicieli Powiatu Limanowskiego oraz przed-
stawicieli PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 

I Etap inwestycji obejmuje prace przygoto-
wawcze, tj. opracowanie dokumentacji 
projektowej i wykup gruntów niezbędnych 
pod przebieg nowej linii kolejowej. W poło-
wie 2021 r. planowane jest złożenie wnio-
sków o wydanie decyzji o ustaleniu loka-
lizacji linii kolejowej dla odcinków na tere-
nie Powiatu Limanowskiego, zaś rozpo-
częcie realizacji wypłaty odszkodowań za 
wywłaszczenie nieruchomości pod realiza-
cje inwestycji, przewidywane są na przeło-

mie 2021 i 2022 r. Powyższe uzależnione 
będzie od czasu procedowania i uzyskania 
poszczególnych decyzji. Podczas spotkania 
poruszono m.in. kwestie związane z pierw-
szymi pracami modernizacyjnymi na po-
szczególnych odcinkach inwestycji oraz 
przewidywanymi terminami ich zakończe-
nia. Kwestię warunków wywłaszczenia nie-
ruchomości na odcinku Szczyrzyc – Podłęże 
oraz środków zarezerwowanych na wypłatę 
odszkodowań za wykup gruntów poruszył 
Stanisław Nieczarowski - przewodniczący 
Komisja ds. Rozwoju i Inicjatyw Gospodar-
czych. Podczas spotkania przedstawiono 

plany budowy alternatywnych dróg na te-
renie Miasta i Gminy Mszana Dolna. Prze-
wodniczący Komisji Infrastruktury Grze-
gorz Wójcik poruszył kwestie ustalenia z 
władzami miast i gmin w zakresie skrzyżo-
wania linii kolejowej z drogami lokalnymi.

Na zakończenie Starosta Limanowski Mie-
czysław Uryga, podziękował Dyrektorowi 
Projektu – Łukaszowi Bochniarzowi za ko-
ordynację, „pierwszy kontakt” z mieszkań-
cami, wyjaśnianie spornych kwestii oraz za-
angażowanie w realizację pierwszego eta-
pu inwestycji.

KONWENT BURMISTRZÓW I WÓJTÓW 
Z UDZIAŁEM WOJEWODY ŁUKASZA KMITY

Spotkanie rozpoczął Przewodniczący Kon-
wentu, Wójt Gminy Kamienica Władysław 
Sadowski, witając przybyłych na spotkanie 
gości: Posła na Sejm RP Wiesława Janczyka, 
Wojewodę Małopolskiego Łukasza Kmitę, a 
także wicewojewodę Józefa Leśniaka. 
W spotkaniu oprócz burmistrzów i wójtów 
udział wzięli Starosta Limanowski Mieczy-
sław Uryga, Wicestarosta Limanowski Aga-
ta Zięba, Przewodnicząca Rady Powiatu 
Limanowskiego Ewa Filipiak oraz Wojciech 
Włodarczyk Członek Zarządu Powiatu Li-
manowskiego.

Wojewoda Łukasz Kmita w swoim wystą-
pieniu wyraził zadowolenie, że mógł się 
spotkać z samorządowcami z terenu po-
wiatu limanowskiego i poruszyć ważne dla 
samorządów lokalnych kwestie. Wojewoda 
zwrócił uwagę na trudną sytuacje związaną 
z trwającą pandemią koronawirusa – Przy-
chodzi nam się spotykać w szczególnym 

okresie. Nie ulega wątpliwości, że epidemia 
koronawirusa dotknęła samorządy. Dziękuję 
Państwu za podejmowane w tym niełatwym 
dla nas czasie działania i wzajemne wsparcie 
– mówił wojewoda małopolski.

Główna część spotkania poświęcona była 
Rządowemu Funduszowi Inwestycji Lokal-
nych. Dofinansowanie z Funduszu może 
być przeznaczone na szeroki wachlarz in-
westycji: remonty szkół, przedszkoli, dróg, 
modernizacje wodociągów czy na wspar-
cie dla szpitali i domów pomocy społecz-
nej. W dalszej części posiedzenia omówio-
ne zostały najważniejsze problemy miast i 
gmin powiatu, sprawy związane z odbudo-
wą infrastruktury komunalnej zniszczonej 
podczas klęsk żywiołowych z lat 2018 i 
2020, oraz problemów formalnych z tym 
związanych – regulacja stanu prawnego 
dróg i innych nieruchomości komunal-
nych.

24 września w Starostwie Powiatowym odbył się Konwent Burmistrzów i Wójtów 
Powiatu Limanowskiego. W spotkaniu uczestniczył Wojewoda Małopolski Łukasz 
Kmita, który po raz pierwszy od objęcia funkcji gościł na Limanowszczyźnie.

WICEMINISTER ROLNICTWA 
I ROZWOJU WSI Z WIZYTĄ 

W POWIECIE LIMANOWSKIM

4 września w Starostwie Powiatowym 
odbyło się spotkanie z Wiceministrem 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi Janem Białkow-
skim.

W spotkaniu oprócz samorządowców 
udział wzięli przedstawiciele rolników i sa-
downików. Wiceminister zapoznał się z pro-
blemami, jakie dotykają region limanowski. 
Podniesiono problemy dotyczące specyfiki 
gospodarowania w obszarach wiejskich, te-
renach górskich. Omówiono problemy do-
tyczące infrastruktury drogowej. Wspom-
niano o wsparciu dla rolników, producen-
tów żywności w ramach tarczy COVID-19.  
Poruszono problemy retencji wodnej oraz 
problemy związane z suszą.

Na zakończenie spotkania, Wiceminister 
udał się w teren. Jan Białkowski miał okazję 
spotkać się z mieszkańcami m.in. w Łuko-
wicy, gdzie poruszono problemy branży sa-
downiczej oraz w Męcinie, gdzie zapoznał 
się problemem osuwisk.



BLISKO 55 MILIONÓW ZŁOTYCH NA WSPARCIE 
FIRM W RAMACH TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ

Na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych roz-
wiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-
19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 
2020, poz. 374) tj. w ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej Powiat Limanowski za 
pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Limanowej pozyskał  54 752 900 zł. 

Wsparcie skierowane jest do przedsiębior-
ców prowadzących działalność gospodar-
czą na terenie powiatu limanowskiego oraz 
działających na terenie powiatu organizacji 
pozarządowych.

Najwięcej środków przekazanych zostało 
w ramach pożyczek mikroprzedsiębior-
com zatrudniającym do 10 pracowników 
i organizacjom pozarządowym (art. 15zzd i 
art. 15zzda ustawy). W ramach tego zadania 
Starosta Limanowski udzielił ponad 6300 
pożyczek o wysokości do 5000 zł na łączną 
kwotę 31,4 mln zł. Pożyczka podlega umo-
rzeniu, po spełnieniu przez przedsiębiorcę 
lub organizację pozarządową ustawowych 
warunków tj. prowadzenia działalności 
gospodarczej lub statutowej przez okres 3 
miesięcy od dnia jej udzielenia. Fakt ten 
sprawdzany jest przez Powiatowy Urząd 
Pracy na podstawie wpisu do właściwego 

rejestru CEIDG lub KRS. Do tej pory Starosta 
Limanowski umorzył 5956 pożyczek tj. po-
nad 94% wszystkich pożyczek. Umorzenie 
następuje bez konieczności składania 
przez przedsiębiorcę wniosku o umorze-
nie. Wykazy umorzonych pożyczek za-
mieszczane są na stronie internetowej Po-
wiatowego Urzędu Pracy w  Limanowej:
www.praca.gov.pl w zakładce „Tarcza 
antykryzysowa” „umorzone pożyczki – 
wykazy”.

W ramach dofinansowania zatrudnienia 
pracowników (art. 15zzb) Starosta Lima-
nowski udzielił wsparcia 660 przedsię-
biorcom i 9 organizacjom pozarządowym 
na łączną kwotę 14,9 mln zł. Dzięki tym 
środkom zatrudnienie utrzymało 3440 
pracowników.

Firmy niezatrudniające pracowników, które 

wykazały spadek obrotów w stosunku do 
roku ubiegłego ze względu na COVID-19 
otrzymały w ramach Tarczy Antykryzyso-
wej dofinansowanie części kosztów prowa-
dzenia działalności gospodarczej. W ra-
mach tego zadania Starosta Limanowski 
udzielił dofinansowania 1285 samozatrud-
nionym,  na kwotę 7 mln zł. 

Do tej pory łączne wsparcie udzielone 
przedsiębiorcom i organizacjom pozarzą-
dowym przez Starostę Limanowskiego 
w ramach Tarczy Antykryzysowej wynosi 
53,4 mln. złotych.

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

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działa-
nia „Przyjazna Ziemia Limanowska” 
w ramach operacji pn. „Inkubator orga-
nizacji pozarządowych – wsparcie do-
radcze” organizuje bezpłatne doradz-
two dla Organizacji Pozarządowych 
mających siedzibę na obszarze działania 
Stowarzyszenia (Miasto Limanowa, 
Gmina Limanowa, Laskowa, Słopnice, 
Tymbark, Kamienica, Łukowica, Jodłow-
nik, Dobra). Doradztwo obejmuje zakres 
prawny, księgowy oraz ogólny dotyczą-
cy działalności Organizacji Pozarządo-
wych. 

Do końca września 2020 r. trwało doradz-
two ds. Organizacji Pozarządowych oraz 
doradztwo Księgowe. Doradztwo Prawne 
będzie świadczone do grudnia 2020 r. 
Wszystkie usługi doradcze świadczone są w 
siedzibie Stowarzyszenia LGD „Przyjazna 

Ziemia Limanowska”, ul. Józefa Piłsudskie-
go 20, 34-600 Limanowa, w godzinach 
pracy biura. Harmonogram udzielania do-
radztw zamieszczony jest na stronie inter-
netowej www.lgdlimanowa.eu. 
W celu skorzystania z usługi doradczej 
prosimy o wcześniejszy kontakt telefonicz-
ny pod numerem tel. 787 917 005.
Operacja pn. „Inkubator organizacji poza-
rządowych – wsparcie doradcze”. Umowa 
o przyznanie pomocy Nr 00019-6935-
UM0630036/18.
Operacja w ramach poddziałania „Wsparcie 
na wdrażanie operacji w ramach strategii 
rozwoju lokalnego kierowanego przez spo-
łeczność” w ramach działania „Wsparcie dla 

WSPARCIE DORADCZE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy 
LEADER” objętego Programem w zakresie:
-wzmocnienie kapitału społecznego, w tym 
przez podnoszenie wiedzy społeczności lo-
kalnej w zakresie ochrony środowiska i 
zmian klimatycznych, także z wykorzysta-
niem rozwiązań innowacyjnych.
,,Celem operacji jest wzrost poziomu wie-
dzy związanej z aspektami księgowymi i 
prawnymi oraz możliwościami założenia i 
prowadzenia organizacji pozarządowej na 
obszarze działania Stowarzyszenia Lokalna 
Grupa Działania „Przyjazna Ziemia Lima-
nowska”. Cel zostanie osiągnięty do mo-
mentu złożenia wniosku o płatność 
końcową”.

Powiatowy Punkt Wspierania
Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestora

Powiat Limanowski

Starostwo Powiatowe w Limanowej

ul. Józefa Marka 9

Pokój 232/ budynek B

tel. 18 33 37 903

e-mail: rozwoj@powiat.limanowski.pl
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W celu poprawy warunków edukacji w szkołach prowadzonych przez Powiat Limanowski w bieżącym roku prowadzone są prace 
remontowo-budowlane w czterech jednostkach edukacyjnych. Całkowita wartość realizowanych inwestycji to 2 mln zł.

INWESTYCJE W JEDNOSTKACH OŚWIATOWYCH POWIATU

I. Do końca października br. planowane jest zakończenie remontu boiska wielofunkcyjne-
go przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Dobrej, realizowanego w ra-
mach projektu „Małopolska infrastruktura rekreacyjno–sportowa–MIRS- edycja 2020”. 
W ramach przedsięwzięcia wyremontowane zostanie boisko wielofunkcyjne – do piłki 
ręcznej, koszykówki, tenisa, boisko do siatkówki. Zakres inwestycji obejmuje ponadto re-
mont skoczni do skoku w dal wraz osprzętem oraz bieżni, zabudowę piłkochwytów za 
bramkami, utwardzenie terenu pod dojście pod infrastrukturę oraz montaż ławek i koszy 
na śmieci. Całkowita wartość inwestycji to 330 286,98 zł. 

II. Przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Marka w Mszanie Dolnej zakończyła 
się budowa parkingu dla samochodów osobowych wraz z utwardzeniem części działki 
budowlanej. Wartość zadania to 114 800,00 zł. 

III. Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Li-
manowej, to kolejna inwestycja realizowana przez Powiat Limanowski. Planowany termin 
zakończenia, to koniec listopada br. Wartość inwestycji, to 996 063,61 zł 
Zakres zadania obejmuje m.in:
- wymianę istniejących nawierzchni utwardzonych wraz z podbudową oraz wykonanie 
nowych  nawierzchni,
- wykonanie rozbudowy zjazdu publicznego z drogi powiatowej,
- wykonanie bram i furtek,
- wykonanie remontu wejścia do budynku od strony warsztatu,
- regulację i dostosowanie do nowej nawierzchni istniejących studzienek instalacyjnych,
- wykonanie izolacji przeciwwodnej na części istniejącej ściany piwnic,
- wymiana istniejącego oświetlenia zewnętrznego wraz z instalacją zasilającą.

IV. „Rozbudowa i przebudowa ZS nr 1 w Li-
manowej w celu utworzenia pracowni 
budowlanej” w ramach projektu pn. 
„Rozwój CKZ w Powiecie Limanowskim - 
poszerzenie oferty szkół prowadzących 
kształcenie zawodowe i ustawiczne, a także 
kształcenie dla uczniów ze specjalnymi 
potrzebami”. Dotacja Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020.

Zakres przedsięwzięcia obejmuje: 
- roboty przygotowawcze i rozbiórkowe,.

- roboty ogólnobudowlane,.

- instalacje wewnętrzne: wod.-kan.,c.o., .
elektryczna, gazowa, wentylacji mecha-
nicznej,
- instalacje zewnętrzne: kanalizacja desz-.
czowa, instalacja elektryczna,
- odtworzenie nawierzchni z kostki wokół .
dobudowanego budynku oraz schody 
wejściowe.
Wartość inwestycji, to 658 591,44 zł 
Planowany termin zakończenia prac, to ko-
niec kwietnia 2021 r. 

Już niebawem rozpoczną się prace zwią-
zane z adaptacją pracowni gastrono-
micznej w ZSP w Mszanie Dolnej w ramach 
projektu: Rozwój CKZ w Powiecie Lima-
nowskim w tym: roboty przygotowawcze 
wraz z demontażem urządzeń, roboty 
rozbiórkowe, roboty okładzinowe, sucha 
zabudowa, roboty murarskie, malarskie, 
tynkarskie, stolarka otworowa, instalacja 
elektryczna, dostosowanie instalacji 
gazowej, wodociągowej, wentylacji 
– wartość kosztorysowa 70 800,99 zł
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ODBYŁ SIĘ 22. WYŚCIG KOLARSKI „MEMORIAŁ HENRYKA ŁASAKA”

Z limanowskiego rynku wystartował pele-
ton 67 kolarzy. Zawodnicy mieli do poko-
nania dystans 149 km w malowniczej i wi-
dowiskowej, choć bardzo wymagającej i 
górzystej trasie.
Zwycięzcą zawodów został reprezentant 
Wibatechu Merx Marcin Budziński, drugie 
miejsce objął Piotr Pękala, a trzeci czas uzy-
skał Szymon Tracz – obaj startujący w bar-
wach grupy CCC Development Team. 

Honorowy Patronat nad zwodami objęli 
Minister Sportu Danuta Dmowska – An-

drzejuk oraz Marszałek Województwa 
Małopolskiego Witold Kozłowski. Wydarze-
nie uświetniła obecność legendy polskiego 
kolarstwa – Ryszarda Szurkowskiego – mi-
strza polski i świata w kolarstwie szosowym 
lat 70. i 80. oraz olimpijczyka z Monachium i 
Montrealu. Obecny był również Poseł na 
Sejm RP Wiesław Janczyk.
Na zwycięzców Wyścigu czekały puchary i 
nagrody ufundowane przez współorgani-
zatorów wydarzenia. Puchar dla najlepsze-
go zawodnika w kategorii młodzieżowej 

wręczyła Pani Minister Danuta Dmowska – 
Andrzejuk oraz Starosta Limanowski Mie-
czysław Uryga. - Cieszę się, że właśnie w na-
szym powiecie możemy w tym roku gościć 
kolarzy i gwiazdy polskiego sportu rowero-
wego, których występy dostarczały nam tak 
wielu emocji. Szczególnie budująca jest 
obecność młodych kibiców.  Miejmy nadzieje 
że to sportowe wydarzenie stanie się dla nich 
motywacją do aktywności i pójścia w ślady 
kolarskich mistrzów. – podkreślał Starosta 
Limanowski. 

W sobotę 8 sierpnia już po raz dwudziesty drugi wystartował memoriał Henryka Łasaka – międzynarodowy wyścig kolarski upa-
miętniający zasłużoną postać polskiego sportu rowerowego,  pięciokrotnego medalisty mistrzostw Polski i trenera polskiej 
kadry kolarzy szosowych. To jedno z największych wydarzeń kolarskich, w tym roku po raz pierwszy zawitało na limanowszczy-
znę.

Doceniając wybitne osiągnięcia spor-
towe jak również wkład w rozwój i pro-
pagowanie aktywnego trybu życia 
wśród dzieci i dorosłych, Zarząd Powiatu 
Limanowskiego postanowił wyróżnić 
Roberta Farona – sportowca i nauczy-
ciela, specjalistę w dyscyplinach wytrzy-
małościowych – biegach długodystan-
sowych oraz instruktora i trenera w Nar-
ciarstwie Biegowym, przyznając statuet-
kę „Za zasługi dla sportu”. 

Statuetkę oraz gratulacje na ręce sportow-
ca złożyli Starosta Limanowski Mieczysław 
Uryga wraz z obecnymi podczas spotkania 
Wicestarostą Limanowskim Agatą Zięba, 
Członkami Zarządu Wojciechem Włodar-
czykiem i Czesławem Kawalcem oraz Prze-
wodnicząca Rady Ewą Filipiak.

ROBERT FARON WYRÓŻNIONY 
„ZA ZASŁUGI DLA SPORTU”

AKTYWNA MOGIELICA NA NARTOROLKACH
W malowniczej scenerii  tras biegowych w Zalesiu oraz przy pięknej pogodzie w so-
botę 5 września br. odbyły się zawody biegowe w nartorolkach o puchar Starosty 
Limanowskiego pod nazwą „Aktywna Mogielica na Nartorolkach”. Było to pierwsze 
tego typu wydarzenie sportowe przeprowadzone na Limanowszczyźnie. W kate-
gorii OPEN tryumfowali Jadwiga Grynkiewicz z MT Sport i Robert Faron z skipol.pl 
TEAM.

Zawodniczki i zawodnicy startujący w róż-
nych kategoriach wiekowych i stylach mieli 
do pokonania wymagające, ale niezwykle 
atrakcyjne odcinki tras biegowych. Do po-
konania mieli prawie 4 kilometrową trasę z 
przewyższeniem wynoszącym około 260 
metrów. Na trasie Słopnice Górne – Zalesie 
CORT  przebiegała trasa biegów dla dzieci, 
młodzieży oraz Grand Prix Amatorów w bie-
gach na nartorolkach. Dorośli biegacze mo-

gli sprawdzić się w ciekawej formule tj. MIX ( 
3,7km FT + 3,7km CT ). O zaplecze kulinarne 
zawodów zadbały panie z okolicznego koła 
gospodyń wiejskich które przygotowały 
ciasta oraz inne kulinarne przysmaki.

Organizatorami i sponsorami nagród byli: 
Powiat Limanowski, UKS WIERCHY ZALESIE  
oraz Beskidzko-Gorczańskie Stowarzysze-
nie Narciarskie w Limanowej.
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POWSTAJE SZLAK ARMII KRAJOWEJ NA ZIEMI LIMANOWSKIEJ
Lokalna Organizacja Turystyczna Powia-
tu Limanowskiego realizuje projekt pn. 
Szlak Armii Krajowej na ziemi limanow-
skiej. Projekt jest finansowany ze środ-
ków budżetu Województwa Małopol-
skiego w wysokości 60  000 zł.

Efektem realizacji projektu będzie stworze-
nie nowego produktu turystycznego w po-
staci szlaku tematycznego promującego 
działalność Armii Krajowej na terenie Po-
wiatu Limanowskiego. - W ramach prac nad 
nowym szlakiem opracowane zostało logo 
szlaku oraz zatrudniony został ekspert do 
przygotowania treści historycznych do szla-
ku. - Informuje Agata Zięba Prezes Zarządu 
LOT-u. 

W ramach prac została zinwentaryzowa-
nych docelowo minimum 60 miejsc na te-

renie powiatu limanowskiego związanych 
z działalnością Armii Krajowej. Dwanaście 
miejsc jeszcze w tym roku zostanie oznako-
wanych specjalnie wykonanymi tablicami 
promującymi treści historyczne.

Wsparciem promocyjnym szlaku będzie 
opracowanie i druk map turystycznych i 
przewodnika. W ramach realizacji projektu 

został wykonany mural na ścianie I Liceum 
Ogólnokształcącego w Limanowej, który 
promuje projekt i tematykę niepodległo-
ściową zarówno wśród mieszkańców po-
wiatu jak i turystów.

Warto dodać, że w 2020 r. LOT realizuje 4 
projekty, na realizację których pozyskał do-
finansowanie w wysokości 442 000 zł. 

W celu promocji atrakcji turystycznych 
Powiatu Limanowskiego oraz unikal-
nych miejsc Beskidu Wyspowego został 
opracowany Przewodnik Turystyczny.

Przewodnik można otrzymać bezpłatnie 
w Powiatowym Centrum Informacji Tury-
stycznej na limanowskim rynku lub pobrać 
ze strony internetowej powiatu limanow-
skiego w zakładce: wydawnictwa promo-
cyjne.

W publikacji znaleźć można propozycje 
wycieczek, sieć szlaków turystycznych- pie-
szych i rowerowych, trasy rekreacyjno– 
sportowe, mapy oraz najciekawsze atrakcje 
turystyczne naszego regionu. 

NOWY PRZEWODNIK TURYSTYCZNY 

POWIATU LIMANOWSKIEGO

UWAGA
Powiatowe Centrum Informacji 

Turystycznej w Limanowej
w okresie od 1 października br. do 

30 kwietnia 2021 r.
będzie otwarte w godz. 8:00 - 16:00 

CISOWY DZIAŁ - TURYSTYCZNĄ PERŁĄ 
POWIATU LIMANOWSKIEGO 2020

Cisowy Dział w Gminie Łukowica uzyskał tytuł „Perły Powiatu Limanowskiego 2020”. 
W organizowanym przez Powiat Limanowski plebiscycie Cisowy Dział wygrał 
głosowanie internetowe, zdobywając największą liczbę głosów - 35,7 %. 

17 września Zarząd Powiatu Limanow-
skiego uhonorował Laureata plebiscytu 
„Turystyczna Perła Powiatu Limanowskiego 
2020”, przekazując na ręce Wójta Gminy 
Łukowica Bogdana Łuczkowskiego symbo-
liczną statuetkę.

Gratulacje oraz życzenia złożył Starosta Li-
manowski Mieczysław Uryga – Przyznane 
wyróżnienie jest potwierdzeniem tury-
stycznego potencjału Gminy Łukowica. 
Wierzę, że to wyjątkowe miejsce będzie 
jeszcze chętniej odwiedzane, motywując 
jednocześnie do poznawania innych atrak-
cyjnych lokalizacji oraz obiektów znajdują-
cych na terenie Gminy, jak również całej Zie-
mi Limanowskiej. Wyrazy uznania przeka-
zali również Wicestarosta Limanowski 
Agata Zięba oraz Członek Zarząd Powiatu 
Limanowskiego Wojciech Włodarczyk.

Dziękujemy za oddane głosy. Zachęcamy 
również do odwiedzenia Cisowego Działu 
oraz wszystkich pozostałych obiektów, 
miejsc, które wzięły udział w plebiscycie. 
Warto je poznać i przekonać się, ile atrakcji 
każdego dnia i o każdej porze roku czeka na 
odkrycie w powiecie limanowskim!
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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 dofinansowana z UE, a po-
zostałe 10% stanowi wkład własny Po-
wiatu dofinansowany przez Wojewodę 
Małopolskiego.

W tym roku zakończona zostanie kolejna 
digitalizacja dokumentów analogowych 
państwowego zasobu geodezyjnego i kar-
tograficznego polegająca na przeniesieniu 
do postaci cyfrowej blisko 45 000 operatów 

Nadzwyczajna sytuacja jaką jest pan-
demia, spowodowała niemożność rea-
lizowania niektórych umów, co dotknęło  
wszystkich konsumentów oraz przedsię-
biorców.  

Najczęstszymi problemami z jakimi bory-
kają się mieszkańcy powiatu limanowskie-
go, to odwołane lub przełożone imprezy 
turystyczne lub kulturalne „niedogadane” 
warunki imprezy czy też nieuznawanie od-
stąpienia od umowy lub brak zwrotu uisz-
czonych przez konsumenta należności w 
związku z odstąpieniem od umowy o udział 
w imprezie turystycznej.  
Prawdziwym problemem spędzającym sen 
z powiek konsumentom, jak i usługodaw-
com, stała się organizacja imprez okolicz-
nościowych/indywidualnych, w szczegól-
ności przyjęć weselnych. W większości 
przypadków nie można już ich zorganizo-

wać na warunkach zaakceptowanych w 
dniu podpisywania umów. Usługodawcy 
niejednokrotnie podwyższają ceny czy też  
nie godzą się na zmiany warunków 
imprezy albo nie zwracają zaliczek w przy-
padku uzasadnionej rezygnacji.  
Utrudnieniem dla mieszkańców powiatu 
stały się odwołane loty. Oprócz tego konsu-
menci sygnalizują Powiatowemu Rzeczni-
kowi Konsumentów pojawiające się w skle-
pach nieuczciwe ceny oraz wprowadzające 
w błąd oferty. 
Niestety z obserwacji Rzecznika wynika, że 
na dzień dzisiejszy większość przedsiębior-
ców wykorzystuje już sytuację i chce uspra-
wiedliwiać swoją niekompetencję, niena-
leżyte wykonanie lub niewykonanie  swo-
ich zobowiązań wobec kontrahentów wła-
śnie powołując się na trudny okres jakim 
jest pandemia (przykładowo: brak praco-
wników, brak części, których nie można 

POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTA RADZI

sprowadzić z zagranicy itp.).
Poza tym  do Rzecznika przez cały czas 
napływają  również niepokojące sygnały 
zwyczajnych prób „oszustw na koronawiru-
sa” (spotkanie w sprawie lekarstwa na 
COVID-19, czy testu na obecność wirusa; 
oferty sprzedaży masek o szczególnych 
właściwościach, które w rzeczywistości oka-
zują się zwykłymi, najtańszymi wyrobami).
Dlatego też apeluję do wszystkich konsu-
mentów - zwłaszcza mieszkańców powiatu 
limanowskiego - o wyjątkową uwagę oraz 
czujność przy podejmowaniu decyzji kon-
sumenckich. 
Więcej informacji pod nr tel: 18 3337 822,
rzecznik.konsumentow@powiat.limano
wski.pl
oraz na profilu FB: Powiatowy Rzecznik 
Konsumentów w Limanowej

pomiarowych. Zasadność powyższych 
działań, oraz tworzenie mapy hybrydowej 
dla części Powiatu w ramach działań włas-
nych Wydziału Geodezji, Kartografii i Katas-
tru była już widoczna w czasie pandemii, 
kiedy możliwym było świadczenie e – usług 
zarówno geodetom jak i klientom urzędu, 
bez konieczności odwiedzin Urzędu.

W 2020 roku realizowane były zadania:
- Digitalizacja, weryfikacja, poprawa jakości 
mapy ewidencyjnej oraz modernizacja 
bazy danych EGiB dla Gmin:
 - Mszana Dolna - wartość: 3 350 520 zł,
- Laskowa –  wartość: 1 015 980 zł

Powiat Limanowski realizuje program 
edukacji ekologicznej pn. „Edukacja 
ekologiczna dzieci w zakresie ochrony 
środowiska i zmian klimatycznych”. 
Zadanie koordynuje Wydział Ochrony 
Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, Po-
wiatowe Centrum Ekologiczne przy 
współudziale środków zewnętrznych. 

Projekt skierowany jest do 1700 dzieci 
w szkołach podstawowych z terenu Lokal-
nej Grupy Działania  Limanowa i ma na celu 
nauczanie podstaw ekologicznie zrówno-
ważonego użytkowania środowiska i spo-
sobów jego ochrony. Kształtowanie nawy-
ków kultury ekologicznej oraz poczucia 

moralnej i obywatelskiej odpowiedzialno-
ści za ochronę dóbr środowiska naturalne-
go i przyrodniczego. Wpajanie postaw 
segregacji odpadów, czystości powietrza, 
wody i gleby. 

W ramach projektu uczestnicy otrzymają 
ekologiczne workoplecaki oraz specjalne 
zeszyty ćwiczeń związane z tematyka edu-

EDUKACJA EKOLOGICZNA DZIECI W POWIECIE LIMANOWSKIM

Program realizowany w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, 
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu 

Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – przez Lokalną Grupę Działania.

kacji ekologicznej.

Cykl warsztatów rozpoczął się konferencją 
inaugurującą skierowaną do nauczycieli 
szkół, której celem było przedstawienie 
celów projektu oraz wyłonienie chętnych 
szkół do wzięcia udziału w projekcie. 

- Dobra –  wartość: 1 143 900 zł

- Dostawa baz danych BDOT500 i GESUT dla 
Gmin:
- Mszana Dolna - wartość: 599 020 zł
- Laskowa - wartość: 269 370 zł
-  Dobra - wartość: 366 540 zł

Termin zakończenia zadań upłynie w poło-
wie 2021 roku. 
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ul. J. Marka 9, 34-600 Limanowa, tel: (18) 333-78-26
1 piętro /bud.Starostwa Powiatowego/

Centrum Pomocy RodzinieCentrum Pomocy Rodzinie  
 

Centrum Pomocy Rodzinie 
PowiatowePowiatowePowiatowe

w Limanowejw Limanowejw Limanowej

PCPR w Limanowej wspiera osoby do-
znające przemocy w rodzinie. W ramach 
pomocy udziela  poradnictwa psycholo-
gicznego, prawnego, socjalnego, ro-
dzinnego itp. Natomiast sprawcom 
przemocy udzielana jest  pomoc w for-
mie programu korekcyjno-eduka-
cyjnego.

W ramach działań na rzecz ofiar przemocy 
PCPR w Limanowej prowadzi grupę eduka-
cyjno-terapeutyczną dla kobiet. Grupa 
spotyka się w każdą ostatnią środę miesią-
ca w budynku Starostwa Powiatowego w 
Limanowej. Spotkania mają formę warszta-
tową, podczas której poruszane są kwestie 
dotyczące przemocy w rodzinie, poradnic-
twa zawodowego oraz poradnictwa ro-
dzinnego.  
Sprawcy przemocy, podczas 15 spotkań, 
uczą się panowania nad agresją i negatyw-
nymi emocjami. Uświadamiają sobie czym 
jest przemoc, rozpoznają sygnały ostrze-
gawcze zapowiadające zachowania prze-
mocowe, opracowują „plan bezpieczeń-
stwa”, który zapobiega użyciu siły, nabywa-
ją nowe umiejętności służące rozwiązywa-
niu konfliktów bez użycia agresji. 

Więcej informacji można uzyskać pod nr 
telefonu: 18 3337 912 od poniedziałku do 
piątku w godzinach 7.15- 15.15.

JAK ZOSTAĆ RODZICEM ZASTĘPCZYM
„Przypomnij mi czym jest prawdziwa rodzina”. To hasło kampanii społecznej, którą 
realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej. Akcja ma na celu za-
chęcić mieszkańców Powiatu Limanowskiego do tworzenia rodzin zastępczych dla 
dzieci, które z różnych przyczyn zostały pozbawione możliwości wychowywania się  
w środowisku naturalnym.

Decyzja o byciu rodziną zastępczą nie jest 
łatwa, towarzyszy jej wiele obaw i wąt-
pliwości. Powiatowe Centrum Pomocy Ro-
dzinie w Limanowej zapewnia pomoc kan-
dydatom na każdym etapie procesu kwali-
fikacji, jak również sprawowania już pieczy 
zastępczej. Oferuje wsparcie koordynatora 
rodzinnej pieczy zastępczej oraz pomoc 
psychologiczną, pedagogiczną i prawną.
Na terenie Powiatu Limanowskiego ak-
tualnie funkcjonuje 66 rodzin zastępczych i 
2 rodzinne domy dziecka, w których prze-
bywa 122 wychowanków. 
Kim są rodzice zastępczy?
Rodzice zastępczy to zwykli ludzie, którzy 
na co dzień czynią niezwykłe rzeczy. Rodzi-
na zastępcza podobnie jak biologiczna ma 
na celu stworzenie stabilnego środowiska 
wychowawczego, które zaspokaja potrze-
by biologiczne oraz psychiczne, a szcze-
gólnie potrzebę przynależności, miłości i 
bezpieczeństwa.
Kto może zostać rodzinę zastępczą?
Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może 
być powierzone małżonkom lub osobie 
niepozostającej w związku małżeńskim, je-
żeli osoby te spełniają następujące warun-
ki:
– dają rękojmię należytego sprawowania 
pieczy zastępczej,

– mają stałe miejsce zamieszkania na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
– korzystają z pełni praw cywilnych i oby-
watelskich,
– nie są i nie były pozbawione władzy 
rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie 
jest im ograniczona ani zawieszona,
– wywiązują się z obowiązku łożenia na 
utrzymanie osoby najbliższej lub innej 
osoby, gdy ciąży na nich taki obowiązek z 
mocy prawa lub orzeczenia sądu,
– nie są chore na chorobę uniemożliwiającą 
właściwą opiekę nad dzieckiem, co zostało 
potwierdzone zaświadczeniem lekarskim,
– zapewnią odpowiednie warunki bytowe i 
mieszkaniowe umożliwiające dziecku 
zaspokajanie jego indywidualnych po-
trzeb, w tym: rozwoju emocjonalnego, 
fizycznego i społecznego, właściwej eduka-
cji i rozwoju zainteresowań, wypoczynku i 
organizacji czasu wolnego.

Osoby zainteresowane podjęciem funkcji 
rodziny zastępczej, jak również wspiera-
niem idei rodzicielstwa zastępczego ser-
decznie zapraszamy do kontaktu z Zespo-
łem ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej ul. M. B. 
Bolesnej 16,34-600 Limanowa, tel.18 44 99 
757.  www.pcpr-limanowa.pl/piecza. 

WSPARCIE DLA OSÓB 
DOZNAJĄCYCH PRZEMOCY 

W RODZINIE
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Powiatowa Wypożyczalnia Sprzętu Reha-
bilitacyjnego i Ortopedycznego prowa-
dzona jest przez Powiatowe Centrum Po-
mocy Rodzinie w Limanowej od lipca 2015r.

Z wypożyczalni mogą korzystać osoby z te-
renu Powiatu Limanowskiego, które utra-
ciły sprawność organizmu i złożą pisemne 
oświadczenie wskazujące na konieczność 
korzystania z określonego rodzaju sprzętu.
Sprzęt rehabilitacyjny lub ortopedyczny 
udostępniany jest na okres do 12 miesięcy z 

Budynek obok Szpitala Powiatowego 
w Limanowej, 

ul.J.Piłsudskiego, 34-600 Limanowa

 Zapraszamy do kontaktu pod numerem 
telefonu 18 33 37 825. 

 WYPOŻYCZALNIA
 

Szpital Powiatowy
w Limanowej

Mapa dojazdu:

możliwością przedłużenia terminu w uza-
sadnionych przypadkach.

Szczegółowe informacje oraz wykaz sprzę-
tu dostępne są na stronie internetowej 
www.pcpr-limanowa.pl w zakładce: wy-
pożyczalnia sprzętu.
Wydanie i odbiór sprzętu następuje w każ-
dy roboczy czwartek i piątek w godzinach 
13:00 – 15:00 po wcześniejszym umówie-
niu terminu z wyznaczonym pracowni-
kiem.

POWIATOWA WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU 
REHABILITACYJNEGO I ORTOPEDYCZNEGO



fot. Łukasz Wojtas

fot. Maciej Sułkowski

fot. Sylwester Piechnik

fot. Sylwester Piechnik

fot. Grażyna Bierowiec

fot. Daria Bokowy

Wyjazd edukacyjny Limanowskiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku w ramach

 projektu "Jesteśmy wierni tradycji”

Warsztaty „Wokół chleba” w ramach projektu „Wszystko w twoich rękach” 
- Stowarzyszenie Artystów „Pełna Skrzynia”

Koncert Chóru Męskiego w hołdzie Świętego Jana Pawła II w ramach 
projektu „Koncerty w hołdzie Św. Janowi Pawłowi II w okazji 

100. rocznicy Jego urodzin”

Warsztaty w ramach projektu „Kulinarne 
i Rękodzielnicze Tradycje Powiatu 

Limanowskiego” KGW Rupniów Centrum

Projekt „Aktywnie, wesoło, kolorowo!” KGW Lipowe Koncert Totus Tuus w wykonaniu Chóru Mieszanego 
CANTICUM IUBILAEUM w ramach projektu „Śpiewajmy 

Św. Janowi Pawłowi II - koncerty w Powiecie Limanowskim”

FOTOGALERIA z wydarzeń  donansowanych przez Powiat Limanowski 
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J E S I E Ń

fot. Janusz Wańczyk

fot. Maciej Sułkowski

fot. Maciej Sułkowski

fot. Aneta Paruch

fot. Lidia Sułkowskaa

fot. Sławomir Cabała

fot. Angelika Tokarz
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