
                           
 

       
 

 

 

Laudacja z okazji nadania Tytułu Honorowego 
„Zasłużony dla Powiatu Myślenickiego”  

Panu Andrzejowi Harężlakowi  
Wicewojewodzie Małopolskiemu 

 
 

Szanowny Panie Wojewodo, 
Szanowni Radni Rady Powiatu Myślenickiego, 
Szanowni Goście ! 
 
 
 Jedną z form uhonorowania przez Radę Powiatu Myślenickiego osób oraz 
instytucji za wybitne zasługi dla rozwoju Powiatu Myślenickiego i rozsławienia jego 
imienia jest przyznanie Tytułu Honorowego  „Zasłużony dla Powiatu Myślenickiego”.  
  
 Na Sesji w dniu 30 października 2014 roku Rada Powiatu Myślenickiego,               
na wniosek Komisji  Budżetu, Finansów i Mienia Rady Powiatu Myślenickiego oraz po 
uzyskaniu pozytywnej opinii Zarządu Powiatu Myślenickiego – podjęła Uchwałę                  
o nadaniu Tytułu Honorowego „Zasłużony dla Powiatu Myślenickiego” Panu 
Andrzejowi Harężlakowi Wicewojewodzie Małopolskiemu za działalność, która 
przyczyniła się do rozwoju Powiatu Myślenickiego. 
 
 

Szanowni Państwo, 
 Mam ogromny zaszczyt, a zarazem wielką przyjemność przedstawienia zasług                 
i działalności Pana Andrzeja Harężlaka Wicewojewody Małopolskiego na rzecz 
rozwoju Powiatu Myślenickiego. 

 

 Działalność i zaangażowanie Pana Andrzeja Harężlaka Wicewojewody 
Małopolskiego w ciągu ostatnich latach przyczyniła się do rozwoju Powiatu 
Myślenickiego w różnych dziedzinach, począwszy od pomocy w realizacji 
przedsięwzięć w sferze ochrony zdrowia, a skończywszy na wsparciu inwestycji                  
w infrastrukturze drogowej powiatu.  

 Wicewojewoda Andrzej Harężlak wielokrotnie gościł w Powiecie Myślenickim. 
Współpracował z władzami samorządu powiatowego, konsultował wiele spraw 
istotnych dla rozwoju naszego Powiatu oraz służył nam pomocą w trudnych chwilach - 
wspierając  decyzje o przyznaniu pomocy i dofinansowaniu inwestycji Powiatu 
Myślenickiego ze strony budżetu Państwa.  
 Dzięki inicjatywie i pomocy Wicewojewody Małopolskiego Andrzeja Harężlaka 
mogliśmy skutecznie usunąć zniszczenia spowodowane przez żywioły i odbudować 
zniszczoną  infrastrukturę drogową i komunalną. 
 Wicewojewoda Andrzej Harężlak często wizytował  prace na drogach 
powiatowych, dbając o skuteczne i racjonalne wydatkowanie środków publicznych, 
m.in. podczas trudnego logistycznie do wykonania zadania, jakim była stabilizacja 
osuwiska w Pcimiu. Wicewojewoda angażował się także w działania pomocowe                  
w trudnych okolicznościach na terenie powiatu, jakie miały miejsce po powodziach                   
i zalaniach  w maju i w sierpniu br., a także w latach poprzednich.  

  

    
 



                       

Również dzięki wsparciu Wicewojewody Andrzeja Harężlaka Powiat Myślenicki 
otrzymał znaczące środki z budżetu Państwa na modernizację Bloku 
Operacyjnego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej                 
w Myślenicach. 

 
  Wicewojewoda Andrzej Harężlak zawsze z wielkim zaangażowaniem 
włącza się  w sprawy Powiatu Myślenickiego w różnych dziedzinach jego 
działalności. Brał udział w wielu uroczystościach powiatowych, m.in.                        
w Dożynkach Powiatowych, Targach Edukacyjnych. Z Jego udziałem odbyło się 
m.in. uroczyste otwarcie zmodernizowanego Bloku Operacyjnego  w SP ZOZ              
w Myślenicach w grudniu 2013 r. oraz otwarcie  ronda w Myślenicach 
Śródmieściu w grudniu 2012 r. Zaszczycił nasz Powiat swoją obecnością 
podczas uroczystego zakończenia modernizacji drogi w Stadnikach  na odcinku 
Dobczyce - Stadniki – Gdów, a także podczas otwarcia drogi  Borzęta – Gorzków 
– Wieliczka” w ramach II etapu Narodowego Programu Przebudowy Dróg 
Lokalnych (tzw. "Schetynówka"). 
 
 Przyznanie Tytułu Honorowego ,,Zasłużony dla Powiatu Myślenickiego” 
przez Radę Powiatu Myślenickiego jest wyrazem docenienia i uhonorowania 
Wicewojewody Małopolskiego Andrzeja Harężlaka za Jego zaangażowanie                          
i wybitne zasługi dla rozwoju Powiatu Myślenickiego. 
 

 W uznaniu Pana wybitnych zasług dla naszego powiatu, w imieniu Rady 
Powiatu Myślenickiego mamy zaszczyt wręczyć Panu akt nadania Tytułu i Medal 
Honorowy ”Zasłużony dla Powiatu Myślenickiego”.  
 

 Serdecznie gratulujemy! 

  

 


