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Przewodnicząca Rady 

Powiatu Limanowskiego

Ewa Filipiak 

Zdrowych, pełnych ciepła i radości Świąt Narodzenia Pańskiego. Niech ten szczególny czas 

dostarczy wielu pięknych chwil, pełnych nadziei i wzruszeń oraz przyniesie 

odpoczynek od codziennych trosk.
.

Niech każdy dzień Nowego Roku obdarza zdrowiem, szczęściem i wieloma sukcesami.
.

Zarząd i Rada Powiatu Limanowskiego

Wicestarosta Limanowski

Agata Zięba

Starosta Limanowski

Mieczysław Uryga



2

Szanowni mieszkańcy Powiatu Limanowskiego!

Przekazuję Państwu świąteczne wydanie 
Wiadomości z Powiatu. W tym roku po raz 
kolejny dostępne wyłącznie w wersji elek-
tronicznej. 

Koniec roku, to czas podsumowań. Ten rok 
bez wątpienia był zupełnie inny. Nowa rze-
czywistość, z którą przyszło nam się zmie-
rzyć, nie była łatwa, niemniej jednak podję-
liśmy szereg działań, zarówno tych skiero-
wanych na walkę z koronawirusem, jak i 

zmierzających do kontynuowania powzię-
tych wcześniej planów.  

W bieżącym roku duży nacisk położyliśmy 
na inwestycje, których realizacja znacząco 
wpłynie na poprawę bezpieczeństwa 
mieszkańców naszego regionu. Mowa o 
projektach, m.in. w zakresie przebudowy i 
remontów dróg powiatowych jak i budowy 
nowych chodników. o czym przeczytacie 
Państwo szerzej w tym wydaniu. 

Podjęliśmy również wiele działań w za-
kresie poprawy warunków edukacyjnych 
uczniów z naszych szkołach średnich. W 
obecnej sytuacji epidemiologicznej przy-
stąpiliśmy m.in. do projektu „Zdalna 
Szkoła”, aby wesprzeć nauczanie online. 

W ramach naszym możliwości, wprowadzi-
liśmy również pakiet pomocy dla przedsię-
biorców z naszego powiatu – możliwość 
ubiegania się o zapłatę niższego czynszu 
lub umorzenie nawet 100 proc. należności z 

tytułu najmu, dzierżawy lub użytkowania 
lokali stanowiących mienie powiatu. Du-
żym wsparciem okazała się również „Tarcza 
antykryzysowa”, w ramach której pozyska-
liśmy prawie 55 mln zł.  – środki trafiły do 
lokalnych przedsiębiorców w formie bez-
zwrotnych pożyczek i dofinansowań. 
Zachęcam Państwa do lektury nowego 
wydania Wiadomości z Powiatu. 

Na zbliżające się święta Bożego Narodzenia 
życzę Państwu przede wszystkim dobrego 
zdrowia, spokoju oraz ciepłej rodzinnej at-
mosfery, a Nowy Rok niech obdaruje Pań-
stwa zdrowiem, pomyślnością i nadzieją na 
lepsze jutro. 

Starosta Limanowski
.

Mieczysław Uryga

ROK 2020 W CIENIU PANDEMII
Sytuacja pandemii koronawirusa jest, 
nadzwyczajna, a jej rozmiary są nie-
przewidywalne. Niestety skutki pan-
demii będą długotrwałe, a ich faktyczny 
zakres nie jest możliwy do przewidze-
nia. 
Nowa rzeczywistość w jakiej znaleźliśmy 
się, wpłynęła na funkcjonowanie gospo-
darki na wszystkich płaszczyznach życia 
społecznego. Już na początku pandemii 
nie pozostaliśmy bezczynni i w ramach na-
szych kompetencji wprowadziliśmy pakiet 
pomocy dla przedsiębiorców z naszego 
powiatu, aby ograniczyć uciążliwości 
wynikające z tej trudnej sytuacji i ułatwić 
przetrwanie stanu epidemii. 

Przedsiębiorcy mieli możliwość ubiegania 
się o zapłatę niższego czynszu lub umorze-
nie nawet 100% należności z tytułu najmu, 
dzierżawy lub użytkowania lokalów stano-
wiących mienie powiatu. W ramach niniej-
szego pakietu Powiat Limanowski odroczył 
termin płatności czynszów dla 40 podmio-
tów oraz dokonał umorzenia czynszów naj-
mu i dzierżawy dla 41 podmiotów na łącz-
ną kwotę 135 000 zł. Ponadto otrzymaliśmy 
pomoc ze strony rządu na wsparcie mikro, 
małych i średnich przedsiębiorców oraz 
organizacji pozarządowych, dotkniętych 
skutkami pandemii. Pozyskaliśmy w ra-
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mach tzw. Tarcz antykryzysowych prawie 
55 mln zł, które w ramach bezzwrotnych 
pożyczek i dofinansowań trafiły do lokal-
nych przedsiębiorców. Dzięki tym środkom 
wsparcie otrzymało ponad 8300 firm, co 
pozwoliło utrzymać zatrudnienie dla po-
nad 3,5 tys. pracowników.

Instytucje kultury wyjątkowo silnie odczu-
wają skutki pandemii, ponieważ związane z 
nią obostrzenia w dużym stopniu ogra-
niczają ich działalność. Niemniej, wypraco-
wanym trendem w obecnej sytuacji stało 
się organizowanie wydarzeń kulturalnych 
w formie on-line, co w pewnym stopniu po-
zwoliło kontynuowanie powziętych wcześ-
niej zamierzeń. 
Szeroko rozumiana branża turystyczna sil-
nie odczuwa skutki pandemii, bowiem  
związane z nią obostrzenia w dużym stop-
niu ograniczają jej działalność. Pandemia 
niestety,  nie oszczędziła lokalnej turystyki. 
Można to zaobserwować chociażby po 

KULTURA I TURYSTYKA

statystykach Powiatowego Centrum Infor-
macji Turystycznej, prowadzonego przez 
powiat. Widać wyraźnie, że w tym sezonie 
odwiedzalność punktu spadła mniej więcej 
o połowę w porównaniu do lat ubiegłych. 
Jednak cieszymy się z tych turystów, którzy 
nas odwiedzili i zakosztowali piękna i go-
ścinności Powiatu Limanowskiego.   

Prawidłowe funkcjonowanie edukacji jest 
inwestycją w przyszłość.  Powiat przystąpił 
do projektu „Zdalna Szkoła”, będącego 
odpowiedzią na obecną sytuację szkół, w 
których podstawową formą nauczania jest 
prowadzenie zdalnych lekcji. Zakupiliśmy 
42 laptopy o wartości 100 tys. złotych dla 
sześciu szkół prowadzonych przez powiat. 
Bardzo ważne jest również bezpieczeństwo 
uczniów, dlatego zakupiliśmy również 
bezdotykowe dozowniki do dezynfekcji 
rąk, które przed rozpoczęciem roku szkol-
nego trafiły do szkół prowadzonych przez 
Powiat. Zależy nam, aby zapewnić im jak 
najlepsze, a przede wszystkim bezpieczne 
warunki w obecnej sytuacji epidemio-
logicznej. W bieżącym roku realizujemy 
również inwestycje w jednostkach oświato-
wych powiatu. Przedsięwzięcia obejmują 
m.in. zadania: Rozbudowa i przebudowa ZS 
nr 1 w Limanowej w celu utworzenia 
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pracowni budowlanej” - dotacja z Regional-
nego Programu Operacyjnego Wojewód-
ztwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w 
ramach projektu pn. „Rozwój CKZ w 
Powiecie Limanowskim - poszerzenie ofer-
ty szkół prowadzących kształcenie zawo-
dowe i ustawiczne, a także kształcenie dla 
uczniów ze specjalnymi potrzebami”, „Re-
mont boiska wielofunkcyjnego przy Spe-
cjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowaw-
czym w Dobrej” - dotacja z programu 
„Małopolska infrastruktura rekreacyjno – 

sportowa – MIRS” – edycja 2020, współfi-
nansowanego przez Województwo Mało-
polskie, budowa parkingu przy ZSP w 
Mszanie Dolnej, zagospodarowanie terenu 
przy ZSTiO w Limanowej oraz utworzenie 
pracowni budowlanej jak i prace związane 
z adaptacją pracowni gastronomicznej. 
Całkowita wartość inwestycji, to przeszło 2 
mln zł.

W 2020 roku wiele przedsięwzięć zrealizo-
waliśmy na płaszczyźnie inwestycji infra-
strukturalnych. Dużym wsparciem okazały 
się środki zewnętrzne pozyskane przez 
powiat pochodzące z budżetu państwa, w 
ramach Funduszu Dróg Samorządowych, 
Jednostek Samorządu Terytorialnego oraz 
pozyskane w ramach Covid-19. Łączna 
wartość inwestycji 2020 roku to kwota 28, 5 
mln zł, z czego 20,5 mln zł, stanowią środki 
zewnętrzne. 
W bieżącym roku zakończyliśmy szereg 
inwestycji, m.in. przebudowę dróg powia-
towych w miejscowości Stróża oraz w miej-

scowości Mszana Górna/Łętowe, jak i re-

mont dróg powiatowych w miejscowo-
ściach Słopnice i Zalesie oraz Stara Wieś 
/Roztoka (trasa Wyścigu Górskiego Limano-
wa Przełęcz pod Ostrą). 

W wyniku pozyskania dalszego dofinanso-
wania z Funduszu Dróg Samorządowych 
zostały rozpoczęte  przebudowy kolejnych 
odcinków dróg powiatowych w miejsco-
wości Łostówka / Wilczyce oraz  Przyszowa  
„Berdychów”. 

W ramach pozyskanych środków budżetu 
państwa z rezerwy subwencji ogólnej Mini-
sterstwa Infrastruktury zrealizowana zo-
stała przebudowa drogi, mostu wraz z doja-
zdami w centrum Przyszowej. Zlikwidowa-
liśmy także niebezpieczne zwężenie na łu-
ku drogi powiatowej w miejscowości Szyk 
oraz dokonaliśmy przebudowy odcinka ul. 
Józefa Marka w Limanowej (od Rynku do 
ronda koło Sądu). 
W tym roku położonych zostało 15,1 km 

nowej nawierzchni bitumicznej. Ponadto 
wybudowanych i przebudowanych zostało 
3,2 km chodników, w tym 2,6 km nowych 

chodników. 

W ramach wzajemnych inicjatyw samorzą-
dowych w trakcie realizacji są chodniki 
wmiejscowości Kasinka Mała oraz  Porąbka 
i Dobra. 

Ponadto należy także nadmienić , że w wy-
niku jesiennego naboru o dofinansowanie 
z Funduszu Dróg Samorządowych zostały 
zakwalifikowane trzy kolejne ważne zada-
nia inwestycyjne związane z przebudową 
drogi powiatowej na odcinku Ujanowice-
Laskowa, oraz remontem dróg obejmują-
cych miejscowości Rupniów-Szyk, oraz 
Wilczyce-Jurków-Dobra, których realizacja 
nastąpi w roku przyszłym. 

Jeśli chodzi o budowę nowej linii kolejowej 
Podłęże – Szczyrzyc – Tymbark/Mszana 
Dolna oraz modernizację istniejącej linii ko-
lejowej nr 104 Chabówka – Nowy Sącz, 
obecnie jesteśmy na I Etapie, tj. pracach 
przygotowawczych. Obejmuje on m.in. 
opracowanie dokumentacji projektowej i 
wykup gruntów niezbędnych pod prze-
bieg nowej linii kolejowej. W połowie 2021 
r. planowane jest złożenie wniosków o wy-
danie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii ko-
lejowej dla odcinków na terenie Powiatu Li-
manowskiego, zaś rozpoczęcie realizacji 
wypłaty odszkodowań za wywłaszczenie 
nieruchomości pod realizacje inwestycji, 
przewidywane są na przełomie 2021 i 2022 
r. Powyższe uzależnione będzie jednak od 
czasu procedowania i uzyskania poszcze-
gólnych decyzji. Tego typu przedsięwzięcia 
mają dla nas bardzo istotne znaczenie, dla-
tego, dokładamy wszelkich starań, aby 
przebiegały sprawnie i były realizowane 
terminowo. 

Pandemia wywróciła do góry nogami rów-
nież funkcjonowanie naszego urzędu.  Nie-
mnie jednak w trosce o zdrowie i bezpie-
czeństwo mieszkańców oraz pracowników 
wprowadziliśmy rozwiązania: do niezbęd-
nego minimum ograniczyliśmy osobiste 
wizyty w urzędzie. Część spraw jest zała-
twiana za pomocą środków porozumie-
wania się na odległość, a jeśli wizyta w urzę-
dzie jest konieczna, wymaga wcześniej-
szego umówienia telefonicznego lub ma-
ilowego. Pracujemy w pełnym reżimie 
sanitarnym, zgodnie z obowiązującym 
zaleceniami i obostrzeniami. Niewątpliwie 
nowe doświadczenia, które zdobyliśmy na 
przestrzeni ostatnich miesięcy, z pewno-
ścią będą przydatne w przypadku nasilenia 
się pandemii, choć takiego scenariusza nie 
chcielibyśmy zakładać.  

DROGI

FUNKCJONOWANIE URZĘDU

Wizyta wicewojewody Józefa Leśniaka - oficjalne odbiory inwestycji drogowych
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Wyremontowane boisko sportowe w SOSW w Dobrej

Przebudowa ul. J. Marka w LimanowejPrzebudowa ul. J. Marka w LimanowejPrzebudowa ul. J. Marka w Limanowej

Przebudowana droga w m. Mszana Górna/ŁętowePrzebudowana droga w m. Mszana Górna/Łętowe



Po przyjęciu porządku obrad i  protokołu  z 
XIV sesji, odbyło się uroczyste wręczenie 
nagrody Zarządu Powiatu Limanowskiego 
dla Chóru Męskiego im. ks. Józefa Hajduka z 
Mszany Dolnej, który w tym roku świętuje 
75-lecie swojego powstania. Starosta 
Limanowski Mieczysław Uryga w imieniu 
Zarząd Powiatu Limanowskiego nagrodził 
Chór za wkład w rozwój muzycznej i ducho-
wej kultury regionu oraz godne reprezen-
towanie powiatu na arenie krajowej i mię-
dzynarodowej. Przewodnicząca Rady Po-
wiatu Limanowskiego Ewa Filipiak w imie-
niu Rady Powiatu również złożyła gratula-
cje i życzenia na ręce przedstawicieli Chóru. 

W ramach realizacji porządku obrad, Staro-
sta Limanowski Mieczysław Uryga zapre-
zentował sprawozdanie z działalności Za-
rządu Powiatu w okresie międzysesyjnym, 
w którym podsumował również pracę po-
szczególnych wydziałów starostwa w do-
bie pandemii koronawirusa.
Tematykę aktualnej sytuacji epidemiolo-
gicznej związaną z COVID-19 oraz bieżącą 
działalność Szpitala Powiatowego im. Miło-
sierdzia Bożego w Limanowej przedstawił 
dyrektor Szpitala Marcin Radzięta.

RADNI UCHWALILI BUDŻET POWIATU NA 2021 R.
W piątek 18 grudnia br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego odbyła się XV Sesja Rady Powiatu Limanowskiego, pod-
czas której radni jednogłośnie uchwalili przyszłoroczny budżet. Obrady odbywały się z zachowaniem reżimu sanitarnego zwią-
zanego z pandemią koranawirusa.

Podczas sesji odbyła się krótka rozmowa 
online z Wojewodą Małopolskim Łukaszem 
Kmitą. Wojewoda podziękował Zarządowi 
Powiatu za częsty kontakt, dobrą współ-
pracę, która – jak podkreślił -  jest gwaran-
tem sukcesu wielu płaszczyzn. Wojewoda 
docenił Zarząd Powiatu za aktywnie i sku-
tecznie działania w ramach pozyskiwania 
środków zewnętrznych, które stanowią du-
że wsparcie dla naszego regionu.

Kolejno, radni zapoznali się ze sprawozda-
niami z pracy stałych Komisji Rady Powiatu 
za rok 2020 oraz uchwalili plan pracy Rady, 
jak i stałych Komisji na rok 2021 .

Rada jednogłośnie przyjęła budżet Powia-
tu na rok 2021. Łączna kwota planowanych 
dochodów, to183 009971,09 zł, a wydat-
ków 192 329 437,03. Natomiast kwota 19 
484 001,94 zł, to planowany przychód 
budżetu. Planowane wydatki na realizację 
inwestycji infrastrukturalnych i remontów, 
to przeszło 40 mln złotych, z czego ponad 
21 mln zł pochodzić będzie z zewnętrz-

nych źródeł finansowania. 
W związku z faktem, iż Powiat Limanowski 
zakwalifikował się do projektu o dopłatę w 
ramach Funduszu rozwoju przewozów au-
tobusowych o charakterze użyteczności 
publicznej w 2021r. ogłoszonego przez Wo-
jewodę Małopolskiego, Rada podjęła 
uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na za-
warcie umowy o świadczenie usług w za-
kresie publicznego transportu zbiorowego 
na liniach komunikacyjnych Szczawa Białe- 
Limanowa – Szczawa Białe oraz Limanowa 
– Sarczyn - Limanowa. Wniosek na ww. linie 
komunikacyjne został złożony w związku z 
potrzebami przewozowymi zgłaszanymi 
przez mieszkańców oraz zapewnieniem 
współfinansowania przez samorządy gmin 
części tego projektu.

Chcąc docenić osiągnięcia sportowców, 
trenerów i  wybitnych działaczy kultury, 
radni podjęli dwie ważne uchwały: w spra-
wie określenia warunków i trybu przyzna-
wania i pozbawiania nagród pieniężnych 
dla osób wyróżniających się osiągnięciami 
w działalności sportowej oraz w sprawie 
określenia warunków i trybu przyznawania 
nagród pieniężnych za osiągnięcia w dzie-
dzinie twórczości artystycznej, upowszech-
niania i ochrony kultury. Doroczne nagrody 
mają stanowić wyraz uznania samorządu 
dla środowiska sportowego, jak i działaczy 
kultury za ich pracę i osiągnięcia o istotnym 
znaczeniu dla Powiatu Limanowskiego.
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Dzięki dotacji zakupiony zostanie sprzęt 
diagnostyczny do wykonywania badań na 
obecność wirusa SARS-CoV-2, co w konse-
kwencji pozwoli przyspieszyć znacząco wy-
konywanie badań realizowanych przez 
szpital. 

Podczas przekazania czeku Wicewojewoda 
Małopolski Józef Leśniak podziękował w 
imieniu wojewody oraz swoim dyrektorowi 
jak i wszystkim pracownikom szpitala w za-
angażowanie się w leczenie pacjentów 
chorych na Covid -19. Starosta Limanowski 
Mieczysław Uryga podziękował z kolei 
wicewojewodzie za zaangażowanie w spra-
wy Ziemi Limanowskiej i pomoc dla regio-
nu.

Warto dodać, że zakupiony sprzęt Stano-
wiska Badań Molekularnych po zakończe-
niu pandemii będzie wykorzystywany do 
diagnostyki zakażeń wirusowych, bakteryj-
nych i mykologicznych. Aparatura pozwoli 

SZPITAL POZYSKAŁ ŚRODKI NA BADANIA MOLEKULRNE 
3 grudnia br. w limanowskim szpitalu Wicewojewoda Małopolski Józef Leśniak w imieniu Wojewody Małopolskiego 
Łukasza Kmity wręczył na ręce Starosty Limanowskiego Mieczysława Urygi i dyrektora szpitala Marcina Radzięty czek na 
kwotę 433 354,40 zł na zakup wyposażenia oraz urządzeń Stanowiska Badań Molekularnych. Sprzęt ten umożliwi szybką 
diagnostykę w kierunku zakażenie wirusem SARS-CoV-2.

na wykrywanie drobnoustrojów, - wirusów, 
bakterii atypowych, których nie można wy-
kazać standardowymi metodami mikro-
biologicznymi, co w znacznym stopniu po-
szerzy prowadzoną diagnostykę w naszym 
szpitalu. Zakup tego sprzętu wprowadzi 
nowoczesną diagnostykę zakażeń i skróci 

Dzięki zaangażowaniu i wsparciu ze 
strony Sekretarza Stanu w Ministerstwie 
Środowiska Edwarda Siarki, Szpital Po-
wiatowy w Limanowej  pozyskał nowo-
czesny sterylizator parowy .

Zakup urządzenia był współfinansowany  
ze środków Funduszu Sprawiedliwości, 
którego dysponentem jest Ministerstwo 
Sprawiedliwości. Koszt zakupu to 276 
154,92 zł z czego kwota dofinansowania 
stanowi 200 000 zł. 
Sterylizator parowy jest już na wyposażeniu 
Centralnej Sterylizatorni Limanowskiego 
Szpitala i w najbliższym czasie zostanie ofi-
cjalnie oddany do użytku.

200 TYS. ZŁ Z FUNDUSZU
 SPRAWIEDLIWOŚCI NA 
ZAKUP STERYLIZATORA

znacząco czas wykrywania drobnoustro-
jów w stosunku do obecnych klasycznych 
metod mikrobiologicznych. Jak podkreśla 
dyrekcja szpitala diagnostyka w  limanow-
skiej placówce stanie się bardziej dostępna 
oraz niezależna od podmiotów zewnętrz-
nych. K.W. (red)

POWSTAJE LIMANOWSKIE CENTRUM DLA SENIORÓW 
ODDZIAŁ GERIATRYCZNY - OTWARCIE W CZERWCU 

Trwają prace przy nowym oddziale geria-
trycznym Szpitala Powiatowego im. Mi-
łosierdzia Bożego w Limanowej. Obecnie 
prowadzone są prace wy-kończeniowe 
pomieszczeń a termin ich zakończenia 
planowany jest do 30 czerwca 2021 roku. 

Jak informuje dyrekcja szpitala w większości 
pomieszczeń zakończono już między in-
nymi prace glazurnicze i malarskie. Obecnie 
montowane są elementy wyposażenia, 
takie jak panele przy łóżkowe, czy elementy 
wykończenia sal i łazienek. 
Docelowo na wyposażeniu oddziału geria-
trycznego będą 64 łóżka dla pacjentów. Do-
datkowo funkcjonować będzie poradnia 
geriatryczna, wszystko po to aby starsi pa-
cjenci z naszego powiatu mogli mieć za-

pewnioną profesjonalną opiekę medyczną 
i godne warunki leczenia oraz rehabilitacji.

Całkowita wartość projektu wynosi : 
10 748 185,02 zł
Kwota dofinansowania: 7 204 701 zł
Wkład własny Beneficjenta: 
3 543 484,02 zł
Wkład własny został pokryty ze środków 
Powiatu Limanowskiego.

Inwestycja jest realizowana w ramach Re-
gionalnego Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Małopolskiego na lata 2014 - 
2020 działanie 12.1 Infrastruktura Ochrony 
zdrowia, Poddziałanie 12.1.3 Infrastruktura 
ochrony zdrowia o znaczeniu subregio-
nalnym – SPR.
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DOTACJA POWIATU NA WYPOSAŻENIE PRACOWNI 
SPECJALISTYCZNYCH SZPITALA   

18 grudnia  br. Rada Powiatu Limanowskiego podjęła decyzję o przyznaniu dotacji 
dla Szpitala Powiatowego w Limanowej w wysokości 500 000 zł . 

Środki dotacji przeznaczone będą na zakup wyposażenia Pracowni Endoskopii oraz 
Oddziału Pulmonologicznego w Szpitalu Powiatowym.

CHCESZ	SKORZYSTAĆ	Z	PORADY?

LUB	ODWIEDŹ	STRONĘ:	www.powiat.limanowski.pl	
ZAKŁADKA	-	POMOC	PRAWNA



RYNEK PRACY POWIATU LIMANOWSKIEGO W 2020 ROKU
Stan epidemii i wprowadzone w związku z tym ograniczenia, negatywnie wpłynęły 
na lokalny rynek pracy naszego powiatu, który zaczyna się zmieniać z tzw. rynku 
pracownika na rynek pracodawcy.

W największym stopniu ucierpieli przedsię-
biorcy z takich branż jak: transport osobo-
wy, turystyka, gastronomia i hotelarstwo, 
branża beauty (salony fryzjerskie, kosme-
tyczne, masażu, siłownie, branża fitness i 
spa), handel i wiele innych. Najmniej od-
czuli skutki pandemii przedsiębiorcy z 
branży budowlanej i branż okołobudowla-
nych, handlujący art. spożywczymi i dzia-
łający w transporcie towarowym.  
                                                                                                                                                       
Najtrudniejszym miesiącem na rynku pracy 
w powiecie limanowskim był kwiecień, kie-
dy to liczba bezrobotnych w stosunku do 
marca wzrosła o 8,2%, a  liczba zgłoszonych 
ofert pracy spadła o 50%. W ciągu całego 
roku, żaden z lokalnych pracodawców nie 
zgłosił do limanowskiego urzędu pracy za-
miaru zwolnień grupowych. 

Kolejne miesiące przyniosły już stabilizację 
na rynku pracy i wzrost o 30% ofert pracy. 
Liczba zarejestrowanych osób bezrobot-
nych utrzymywała się na podobnym pozio-
mie i oscylowała pomiędzy 4300 - 4400 
osób. Na koniec października 2020 r. w ewi-

dencji PUP w Limanowej zarejestro-
wanych było 4307 osób tj. o 706 więcej niż 
przed rokiem, ale o 100 osób mniej niż we 
wrześniu. Stopa bezrobocia na koniec paź-
dziernika br. wyniosła 7,6% i w stosunku do 
września spadła o 0,1%. W stosunku do 
analogicznych okresów poprzedniego 
roku stopa bezrobocia wzrosła o ok. 1,1%,  
jednak sytuacja na rynku pracy naszego 
powiatu nie odbiega znacząco od sytuacji 
na rynku pracy Małopolski i kraju. Pod 
względem stopy bezrobocia, Powiat Lima-
nowski jest na czwartym miejscu w woje-
wództwie, za powiatami: tatrzańskim 
(8,1%), nowosądeckim (8,9%) i dąbrow-
skim (10,8%). 

W okresie od stycznia do października br. z 
aktywnych form przeciwdziałania bezro-

bociu, finansowanych ze środków Fundu-
szu Pracy, skorzystało łącznie 946 osób bez-
robotnych. Na ten cel Powiat Limanowski 
za pośrednictwem Powiatowego Urzędu 
Pracy w Limanowej pozyskał prawie 18 mln 
zł. Dzięki działaniom podejmowanym 
przez PUP w Limanowej w całym okresie 
trwającej epidemii, wysokość pozyskanych 
pieniędzy oraz liczba aktywizowanych w 
2020 r. osób bezrobotnych nie odbiega od 
wskaźników osiągniętych w ubiegłym 
roku.
 
Na wsparcie mikro, małych i średnich 
przedsiębiorców oraz organizacji pozarzą-
dowych, dotkniętych skutkami epidemii, 
nasz powiat pozyskał w ramach poszcze-
gólnych edycji tzw. Tarczy antykryzysowej 
prawie 55 mln zł, które w postaci 
bezzwrotnych pożyczek i dofinansowań 
zostały przyznane przez Starostę Limanow-
skiego i wypłacone przez PUP w Limanowej 
lokalnym przedsiębiorcom i organizacjom 
pozarządowym. Dzięki tym środkom 
wsparcie otrzymało ponad 8300 firm i orga-
nizacji, co pozwoliło utrzymać zatrudnienie 
dla ponad 3,5 tys. pracowników.
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TARCZA ANTYKRYZYSOWA 6.0.
Tarcza branżowa to zestaw punktowych rozwiązań dla branż objętych obostrzenia-
mi w związku z pandemią COVID-19. Pomoc będzie przyznana za listopad, ale rząd 
będzie mógł w drodze rozporządzenia ją przedłużyć na kolejne miesiące.  

Z Tarczy będą mogli skorzystać przedsię-
biorcy, którzy na dzień 30 września 2020r.  
prowadzili działalność gospodarczą ozna-
czoną według Polskiej Klasyfikacji Działal-
ności PKD 2007, jako rodzaj przeważającej 
działalności kodami. (tabela dostępna na 
stronie www.powiat.limanowski.pl).
Dotacje do 5 000 zł.
O dotację w wysokości do 5 tys. zł będą mo-
gli się starać mikro i mali przedsiębiorcy. Bę-
dzie  mieć formę pomocy bezzwrotnej pod 
warunkiem wykonywania działalności gos-
podarczej przez 3 miesiące od dnia udziele-
nia wsparcia. Dotacje będą udzielane przez 
starostę za pośrednictwem powiatowego 
urzędu pracy, na podstawie wniosków 
złożonych wyłącznie drogą elektroniczną, 
za pomocą serwisu praca.gov.pl. 
Aby skorzystać z dotacji, trzeba będzie 
spełnić następujące warunki:
- prowadzić działalność gospodarczą na 30 
września 2020 r. i wykazać jako podstawo-
wą działalność jedną z wyżej wymienio-
nych rodzajów działalności,
- na 30 września 2020 r. nie mieć zawie-
szonej działalności gospodarczej,
- przychód z działalności uzyskany w paź-
dzierniku albo listopadzie 2020 r. powinien 
być niższy co najmniej o 40%, w stosunku 

do przychodu uzyskanego odpowiednio w 
październiku albo listopadzie 2019 r.
Inne ulgi przewidziane w tarczy 6.0 to:
- przedłużenie udzielenia pomocy w 
ramach art. 15zzb-15zze oraz 15zze2 do 30 
czerwca 2021 roku. Wnioski będzie można 
składać do 10 czerwca 2021r.
- zwolnienie z ZUS – zwolnienie z obo-
wiązku opłacania należnych składek za 
okres od dnia 1 listopada 2020 r. do dnia 30 
listopada 2020 r., z możliwością przedłuże-
nia na kolejne miesiące,
- jednorazowe dodatkowe świadczenie 
postojowe – dla osób, które na dzień 30 
września 2020 r. prowadziły jeden z okre-
ślonych rodzajów działalności, z możliwo-
ścią przedłużenia na kolejne miesiące, w 
wysokości 80% minimalnego wynagrodze-
nia, obowiązującego w 2020 roku, tj. 
2 080,00 zł.
- zawieszenie opłaty targowej w 2021 r.
- dofinansowanie wynagrodzeń pracowni-
ków w kwocie 2000 zł przez 3 miesiące, wy-
płacane przez Fundusz Gwarantowanych 
Świadczeń Pracowniczych
Szczegółowe informacje co zasad rozpatry-
wania wniosków i wypłaty dotacji  przez 
powiatowy urząd pracy będą zamieszczo-
ne na stronie internetowej PUP  oraz na

PIERWSZE POSIEDZENIE
 RADY RYNKU PRACY 
21 grudnia 2020 r. w Starostwie Powiato-
wym w Limanowej odbyło się  pierwsze 
posiedzenie Powiatowej Rady Rynku 
Pracy w Limanowej, powołanej na okres 
4 lat do  dn. 23 listopada 2024 r.

Posiedzenie rozpoczął Starosta Limanow-
ski – Mieczysław Uryga, który wręczył akty 
powołań nowym członkom Rady. Prze-
wodnicząc ym rady został  Wojciech 
Włodarczyk Etatowy Członek Zarządu na-
tomiast jego zastępcą Przewodniczący Ra-
dy Gminy Dobra Jan Palki. 
Pozostali członkowie rady to:
Mieczysław Gomółka,Tadeusz Witecki, 
Marian Pałka, Józef Kurek, Antoni Frączek, 
Franciszek Dziedzina, Józef Oleksy, Agata 
Zięba - Wicestarosta Limanowski, Grzegorz 
Wójcik – radny powiatowy.



POWIATOWY KONKURS FILMOWO-FOTOGRAFICZNY 
 „Z OBIEKTYWEM PRZEZ POWIAT” ROZSTRZYGNIĘTY 

Konkurs pomimo niesprzyjającej sytuacji 
epidemiologicznej w kraju cieszył się 
dużym zainteresowaniem, Jury w składzie 
Piotr Droździk, Kamil Bańkowski Marek 
Dudek oraz Mateusz Pietrzak jednogłośnie 
podkreślili wysoki poziom ocenianych 
prac. Nowością w tym roku była dodatkowa 
kategoria Film krótkometrażowy. W tej 
kategorii jury przyznało ex aequo pierwsze 
miejsca Justynie Kurek za film „Babcia” oraz 
Kacprowi Florek za film o powiecie.  

W kategorii człowiek pierwszą nagrodę 
zdobyła Krystyna Trzupek za pakiet zdjęć 

‚Szepty wspomnień”. Drugie miejsce zajęła 
Justyna Kurek za zdjęcia „ Czujność” i „Przer-
wa”. Komisja konkursowa nie przyznała 
trzeciego miejsce, jednak postanowiła 
wyróżnić Jana Dutkę za fotografię Zaczy-
tany” oraz Natalię Dudek za „Stary człowiek i 
Kapusta”.

W kategorii Pejzaż bezkonkurencyjne oka-
zały się być fotografie Emilii Cieślak  - pakiet 
zdjęć kościoła w Skrzydlnej. II miejsca 
równorzędne– Przemysław Jabłoński za 
zdjęcia „Beskidzkie mgły” oraz Krystian 
Jaworz za zdjęcia: „Poranek”,  „Warstwy”, 

„Podróżnicy”, „Poranne mgły”, „Portret 
mieszkańca”.  III miejsce – Łukasz Wojtas za 
serię zdjęć domków w różnych porach 
roku. Komisja konkursowa przyznała 
również wyróżnienia dla: Antoniego Króla 
za pakiet zdjęć - „Zimowy zachód”, „Mróz”,  
„Idzie wiosna, zima mija”, „Letni wieczór”, 
„Letni zachód”, dla Szymona Sadowski:ego 
za cykl zdjęć pt.: „Jesień” oraz dla Janusza 
Wańczyka za: „Zachód słońca nad Gorcami”,
„Panorama Beskidu Wyspowego i Gorców”,
„Widok z Mogielicy ponad drzewami”, 
„Polana Podskały”, „Zachodzące Słońce nad 
Kamienicą”.

7

W tym roku z uwagi na pandemię ósma edycja powiatowego konkursu miał nieco inne oblicze. Całkowicie przeprowadzony był 
w formie online tzn. prace były przesyłane drogą elektroniczną, dodatkowo wprowadzono nową kategorię – film 
krótkometrażowy.  Patronat honorowy nad konkursem objął Starosta Limanowski Mieczysław Uryga. 

I miejsce - kat. Człowiek - Krystyna Trzupek I miejsce - kat. Pejzaż - Emilia Cieślak

WYBRALI OZDOBĘ CHOINKOWĄ 
Z MOTYWEM REGIONALNYM

Poznaliśmy laureatów I Powiatowego Konkursu na "Ozdobę 
Choinkową". Zdobywczynią pierwszej nagrody jest Magda-
lena Kurzeja za bombkę "Laszka".

Komisja konkursowa w składzie Mieczysław Uryga Starosta 
Limanowski, Mateusz Pietrzak, Joanna Zawada oraz Beata Woźny 
przyznała również 4 wyróż-
nienia: Magdalenie Król, 
Józefie Wierzyckiej, Katarzy-
nie Steczowicz, Stanisławo-
wi Zapała.
Głównym kryterium oceny 
było nawiązanie do tradycji 
regionu - motyw regionalny. 
Dziękujemy uczestnikom, 
że chętnie podzielili się swo-
im talentem i świątecznym 
nastrojem zawartym w ka-
żdej ozdobie z dbałością o 
bożonarodzeniowe trady-
cje naszego regionu.
 

ZARZĄD POWIATU Z WIZYTĄ U MARSZAŁKA

Dzień przed Wigilią Bożego Narodzenia w budynku Urzędu 
Marszałkowskiego, Marszałek Województwa Małopolskiego 
Witold Kozłowski spot-
kał się z przedstawicie-
lami  Zarządu Powiatu 
Limanowskiego - staro-
stą Mieczysławem Ury-
gą i wicestarostą Agatą 
Zięba.

Wizyta miała charakter 
podsumowania wspól-
nych działań w obecnym 
roku i nakreślenia planów 
na przyszłość. 
Spotkanie było również 
okazją do złożenia świą-
tecznych życzeń, które  
na ręce włodarzy Powiatu 
Limanowskiego dla wszy-
stkich jego mieszkańców 
przekazał marszałek Wi-
told Kozłowski.



ŚRODKI  OD WOJEWODY NA CYFRYZACJĘ ARCHIWUM GEODEZYJNEGO 
Powiat Limanowski pozyskał dotację 
Wojewody Małopolskiego w wysokości 
190 000 zł na cyfryzację archiwum geo-
dezyjnego Starostwa.

Zakres prac obejmował skanowanie 3500 
map geodezyjnych, 10 000 operatów oraz 
indeksację kolejnych 2500 operatów. 
Zrealizowane zadania są uzupełnieniem 
prowadzonej cyfryzacji Wydziału Geodezji, 
przyczyniając się do postępującej elektro-
nizacji usług wykonywanych przez ten wy-
dział oraz przyspieszenia pracy obsługi 
klientów urzędu.

Ponadto od 2017 r. Powiat Limanowski 
realizuje projekt „E-usługi w informacji 

przestrzennej Powiatu Limanowskiego”, 
którego celem jest m. in. usprawnienie udo-
stępniania dokumentacji geodezyjnej i kar-
tograficznej powiatu. Całkowita wartość 
projektu wynosi ponad 9 mln zł. 

W okresie pandemii w urzędzie urucho-
mione zostały e-usługi umożliwiające geo-
detom, projektantom, rzeczoznawcom ma-
jątkowym i klientom urzędu załatwianie 
spraw takich jak:
· zgłoszenie robót geodezyjnych i kartogra-
ficznych
- pobranie materiałów niezbędnych do wy-
konania zgłoszonych prac
- złożenie wniosku na naradę koordynacyj-

ną,
- złożenie wniosku o udostępnienie mate-
riałów państwowego zasobu geodezyj-
nego i kartograficznego
- złożenie wniosku o wypis z rejestru grun-
tów i wyrys z mapy ewidencyjnej
- złożenie wniosku o rejestr cen i wartości 
nieruchomości, bez konieczności odwie-
dzenia urzędu. Zarówno złożenie, jak i reali-
zacja tych wniosków odbywa się za pośred-
nictwem e-usług.
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Od 1 grudnia 2020 r., przy głównym wej-
ściu do Starostwa Powiatowego w Li-
manowej przy ul. Józefa Marka 9 znaj-
duje się pojemnik na nakrętki w formie 
serca.

Zachęcamy mieszkańców Powiatu Lima-
nowskiego do wrzucania nakrętek do 
serca, w myśl zasady, że „dobro, które daje-
my wraca do nas.” Każda plastikowa nakręt-
ka wrzucona do naszego serca, zostanie 
przekazana na cele charytatywne. Nasza 
akcja ma na celu pomoc osobom niepełno-
sprawnym jak również ma zwiększyć wśród 
mieszkańców ekologiczną świadomość w 
zakresie segregacji odpadów i recyklingu.

Kosz w kształcie serca przeznaczony jest na  

WRZUĆ ZAKRĘTKĘ - POMÓŻ INNYM
plastikowe nakręt-
ki, bez względu na 
kształtczy kolor.  
Mogą to więc być 
nakrętki np. po na-
pojach, kawie, mle-
ku czy jogurtach. W 
koszu sercu zosta-
wić możemy rów-
nież nakrętki po 
chemii gospodar-
czej, po płynach do 
zmywania, szampo-
nach i płynach do 
płukania. Ważne, by 
nie dorzucać do 
nakrętek innych 
przedmiotów, a jeśli mają one np. tektu-

rowe uszczelki – trzeba je usunąć przed 
wyrzuceniem. 

Wielkimi krokami wkraczamy w okres 
Świat Bożego Narodzenia i Nowego Ro-
ku. Mimo ograniczeń nadal będziemy 
robić zakupy, kupować prezenty, upię-
kszać nasze domy. Tym bardziej, że 
sklepy kuszą już od  listopada atrakcyj-
nymi cenami a sprzedawcy robią wszyst-
ko, by ułatwić ich sprzedaż i dostarcze-
nie. 

Szczególnie jednak w okresie świątecznym 
i wyprzedażowym bądźmy świadomi za-
grożeń. Przed złożeniem zamówienia przez 
internet sprawdźmy podstawowe dane o 
sprzedawcy. Wiarygodny i uczciwy sprze-
dawca powinien na swojej  stronie inter-
netowej zamieścić regulamin, z którego bę-
dzie wynikała w pierwszej kolejności: forma 
prowadzonej działalności, nazwa, adres, nr 
kontaktowy. Jeżeli  mamy wątpliwości  mo-
żemy spróbować zweryfikować sprawdza-
jąc firmę w rejestrze KRS -jeśli jest to spółka 

lub w rejestrze CIDG jeśli jest to jednooso-
bowa działalność gospodarcza. Zachęcam 
również do szukania opinii na forach 
internetowych o danym przedsiębiorcy, od 
którego zamierzamy kupić towar lub za-
wrzeć inną umowę. Zwracajmy również 
uwagę czy nie kupujemy towaru od sprze-
dawcy mającego siedzibę na dalekim 
Wschodzie, np. w Chinach, by uniknąć pro-
blemów związanych z otrzymaniem towa-
ru, ale również z ew. możliwością odstąpie-
nia od umowy czy reklamacją towaru. 

Pamiętajmy, kupując przez internet (poza 
nielicznymi wyłączeniami), przysługuje  
nam prawo odstąpienia od umowy bez po-
dania przyczyn w terminie 14 dni od dos-
tarczenia towaru. Kupując w sklepie stacjo-
narnym możliwość zwrotu pełnowarto-
ściowego towaru zależy tylko od dobrej 
woli sprzedawcy.
Ze szczególną troską kieruje swoje słowa 

POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTA RADZI
do wszystkich seniorów. Niestety w okresie 
pandemii  nawet własny  dom może okazać 
się niebezpieczny. Bez wychodzenia z do-
mu, już nie na pokazie, ale przez telefon 
można kupić, np. sprzęt gospodarstwa do-
mowego czy sprzęt medyczny po zawyżo-
nej cenie i przy okazji zaciągnąć na ten cel 
kredyt konsumencki.  Bądźcie czujni.
Aktualne informacje konsumenckie  można 
na bieżąco śledzić na facebookowej stronie 
Powiatowego Rzecznika Konsumentów w 
Limanowej.

Kontakt z rzecznikiem pod nr tel: 
18 3337 822, oraz
rzecznik.konsumentow@powiat.limano
wski.pl

POWIATOWY
RZECZNIK
KONSUMENTA
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Powiatowa Wypożyczalnia Sprzętu Re-
habilitacyjnego i Ortopedycznego w Li-
manowej doposażona będzie o 10 kon-
centratorów tlenu.

Na ten cel Powiat Limanowski pozyskał do-
tację w wysokości 28 tyś. zł od Wojewody 
Małopolskiego, natomiast wkład własny 
wyniósł 7 tyś. zł.
 Przypominamy - z wypożyczalni mogą ko-
rzystać osoby z terenu Powiatu Limanow-
skiego, które utraciły sprawność organizmu 

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:i złożą pisemne oświadczenie wskazujące 
na konieczność korzystania z określonego 
rodzaju sprzętu.
Sprzęt rehabilitacyjny lub ortopedyczny 
udostępniany jest na okres do 12 miesięcy 
z 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.

KONCENTRATORY TLENU DLA POWIATOWEJ WYPOŻYCZALNI SPRZĘTU 
REHABILITACYJNEGO I ORTOPEDYCZNEGO

POWIATOWY DZIEŃ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI
W POWIECIE LIMANOWSKIM

3 grudnia br. w Międzynarodowym Dniu Osób z Niepełnosprawnością swoją wizytę w Powiecie Limanowskim złożył I Wicewoje-
woda Małopolski Józef Leśniak, który wspólnie ze Starostą Mieczysławem Urygą, Wicestarostą i Prezesem Lokalnej Organizacji 
Turystycznej Powiatu Limanowskiego Agatą Zięba oraz Członkiem Zarządu Wojciechem Włodarczykiem uroczyście zainau-
gurowali projekt pn. „Dzień osób Niepełnosprawnych Powiatu Limanowskiego w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia 
Osób Niepełnosprawnych”.
Dzięki dotacji Wojewody Małopolskiego  
zakupione zostały paczki z artykułami 
spożywczymi dla 240 osób niepełnospraw-
nych z terenu Powiatu Limanowskiego. 
Oprócz artykułów spożywczych zakupione 
zostały materiały do pracowni Warsztatów 
Terapii Zajęciowej Remedium w Tymbarku 
dla minimum 60 osób.
Paczki zostały dostarczane do podopiecz-
nych:
- Warsztatów Terapii Zajęciowej  w Tym-
barku
- Limanowskiej Akcji Charytatywnej
- Specjalnego Ośrodka Szkolno Wycho-
wawczego w Dobrej
– Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z 
Niepełnosprawnością Intelektualną w 
Mszanie Dolnej (PSONI)
– Stowarzyszenia Przystań w Tymbarku 
oraz pozostałych potrzebujących niepeł-
nosprawnych.

Realizatorem projektu jest Lokalna Organi-
zacja Turystyczna Powiatu Limanowskiego, 

a partnerami w realizacji zadania są Powiat 
Limanowski i Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w Limanowej.

Wartość projektu: 
18.000,00 zł.

Dotacja Wojewody Małopolskiego:
14.000,00 zł. 

W rolę świętych mikołajów wcielili się 
przedstawiciele Zarządu Powiatu Lima-
nowskiego Mieczysław Uryga Starosta Li-
manowski, wicestarosta Agata Zięba, 
członkowie Zarządu, Wojciech Włodarczyk, 
Czesław Kawalec i Józef Jaworski oraz ra-
dna Agnieszka Orzeł jak i Burmistrz Mszany 
Dolnej Anna Pękała.



DROGI

AKCJA ZIMA W POWIECIE LIMANOWSKIM
W Powiecie Limanowskim ruszyła akcja 
zima! Zaistniałe zimowe warunki po-
godowe z końcem listopada br. Wymusi-
ły konieczność uruchomienia akcji zimo-
wego utrzymania dróg a także wprowa-
dzenia całodobowego dyżuru przez za-
rządcę dróg powiatowych - Powiatowy 
Zarząd Dróg w Limanowej.

Wcześniejsze ogłoszenie gotowości Wyko-
nawców, podyktowane było zapewnie-
niem bezpieczeństwa mieszkańców 
powiatu jak i wszystkich uczestników ru-
chu drogowego z uwagi na prognozowane 
gwałtowne pogorszenie się warunków 
pogodowych – intensywne opady śniegu i 
spadek temperatury. 

W Powiecie Limanowskim zimowym utrzy-
maniem zostało objętych łącznie 266,021 

km dróg powiatowych wraz z chodnikami, 
w tym 72,781 km utrzymywanych jest w IV 
standardzie, a 193,240 km w V standardzie. 
W akcję zimowego utrzymania dróg w 
przejezdności zgodnie z zawartymi umo-
wami zaangażowanych jest jedenastu wy-
konawców, dysponujących łącznie 18 je-
dnostkami sprzętowymi -pługo– piaskar-
kami, wyposażonymi w GPS-y, pozwalające 
zlokalizować pojazd i monitorować jego 
pracę. W gestii wykonawców jest bieżące 
monitorowanie stanu dróg i ewentualne 
podejmowanie działań zapobiegawczych 
w uzgodnieniu z dyżurnym. Materiał do 
usuwania śliskości zabezpieczają wyko-
nawcy we własnym zakresie. Zmienne wa-
runki pogodowe, znaczna różnica tempe-
ratur (dzień/noc), zróżnicowanie  terenowe 
wymuszają prowadzenia monitoringu 
stanu dróg oraz podejmowanie szybkiej 

koordynacji działań celem usunięcia 
ewentualnych zagrożeń na drogach dla 
zapewnienia bezpiecznego poruszania się. 
Niesprzyjające warunki pogodowe na dro-
gach bez względu na ich kategorię wymu-
szają także na kierowcach konieczność za-
chowania należytej ostrożności i dosto-
sowania jazdy do warunków panujących na 
drodze .  

Koordynacją zimowego utrzymania dróg 
zajmuje się służba liniowa Powiatowego 
Zarząd Dróg w Limanowej z siedzibą przy 
ul. Żwirki i Wigury  który pełni całodobowy 
dyżur. 

Dzwoniąc pod numery telefonów: 18 33-
72-381, 600-982-564 lub 602-524-645 
można na bieżąco zasięgać informacji o 
stanie dróg i ewentualnych utrudnieniach 
w ruchu. 

KONIEC Z OBOWIĄZKOWĄ WYMIANĄ DOWODÓW REJESTRACYJNYCH 
Od 4 grudnia 2020 roku w związku z wej-
ściem w życie nowelizacji ustawy Prawo 
o ruchu drogowym, nie trzeba już 
wymieniać dowodów rejestracyjnych w 
związku z brakiem miejsca na przedłu-
żenia badania technicznego. 

To duża wygoda i oszczędność czasu dla 
właścicieli pojazdów w związku z potrzebą 
wizyty w urzędzie i oczywiście oszczędność 
finansowa. Wkrótce czekają nas kolejne no-
wości między innymi będzie możliwość re-
jestracji nowego pojazdu przez dealera, li-

kwidacja karty pojazdu i nalepek kontrol-
nych, czasowe wycofanie auta osobowego 
z ruchu  czy zachowanie dotychczasowego 
numeru rejestracyjnego. 
Numer kontaktowy do wydziału.
1833 37 808/885/817 

SAMORZĄDY SADZĄ ROŚLINY MIODODAJNE 
PRZEKAZANE PRZEZ LOT POWIATU LIMANOWSKIEGO
W ramach projektu pn. ,,W Powiecie Limanowskim pomagamy pszczołom”, który 
realizowany jest dzięki otrzymanej dotacji w ramach otwartego konkursu ofert na 
realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego Lokalna Organizacja 
Turystyczna Powiatu Limanowskiego zakupiła 5.000 roślin miododajnych.

Sadzonki zostały rozdane 30 października 
(I tura) oraz 18 listopada (II tura) samo-
rządom z terenu Powiatu Limanowskiego – 
gminom: Dobra, Jodłownik, Kamienica, La-
skowa, Limanowa, Mszana Dolna, Słopnice, 
Tymbark, Łukowica, Niedźwiedź oraz mia-
stom: Limanowa i Mszana Dolna.
Do samorządów trafiły sadzonki takich 
roślin jak: dereń biały, klon czerwony, tuli-
panowiec amerykański, berberys czerwo-
nolistny, lipa szerokolistna, klon polny, wi-
nobluszcz pięciolistkowy, wierzba, klon 
jawor, lipa drobnolistna.
W przekazaniu sadzonek uczestniczyła 
Prezes Lokalnej Organizacji Turystycznej – 
Agata Zięba oraz Skarbnik LOT-u – Elżbieta 
Młynarczyk.
Samorządy, którym zostały rozdane rośliny 

miododajne wykonują nasadzenia w ogól-
nodostępnych miejscach na terenie swoich 
gmin czy miast. 
Drzewa miododajne są źródłem poży-
wienia dla owadów zapylających. Ponadto 
drzewa i krzewy oczyszczają powietrze, 
którym oddychamy jednocześnie upięk-
szają przestrzeń publiczną. 

CZUJKA NA STRAŻY
TWOJEGO BEZPIECZEŃSTWA

„Czujka na straży Twojego bezpie-
czeństwa!”, to ogólnopolska kampania 
edukacyjno - informacyjna uświadamia-
jąca zagrożenia związane z możliwością 
powstania pożarów w mieszkaniach lub 
domach jednorodzinnych oraz zatru-
ciem tlenkiem węgla.
Co zrobić, aby uniknąć zaczadzenia?
Systematycznie czyść, sprawdzaj szczel-
ność i wykonuj przeglądy techniczne prze-
wodów kominowych. Użytkuj tylko spraw-
ne techniczne urządzenia, zgodnie z in-
strukcją producenta. Nie zasłaniaj i nie 
przykrywaj urządzeń grzewczych. Nie za-
klejaj i nie zasłaniaj kratek wentylacyjnych. 
W przypadku wymiany okien na nowe, 
sprawdź poprawność działania wentylacji, 
nowe okna są najczęściej o wiele bardziej 
szczelne w stosunku do wcześniej stosowa-
nych w budynku i mogą pogarszać wymia-
nę powietrza.
NUMER ALARMOWY - 112
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Z I M A

fot. Karol Dziadoń

Wiadomości z Powiatu - Wydawca: Starostwo Powiatowe w Limanowej - Opracowanie: Biuro Promocji, Kultury i Turystyki

fot. Wiktor Baran

fot. Sylwester Piechnik

fot. Janusz Wańczyk

fot. Aneta Paruch

kliknij: LUBIĘ TO

Znajdź Powiat Limanowski na 

Bądź na bieżąco z aktualnymi 

  w Powiecie LimanowskimWYDARZENIAMI  
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