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Witam w pierwszym numerze „Wiadomości z Powiatu”. W publikacji tej będziemy informować 

Państwa o bieżącej działalności Starostwa Powiatowego, wydarzeniach, inwestycjach, podejmowanych 

staraniach oraz planach na najbliższą przyszłość.
 

Minione już prawie dwa i pół roku kadencji to okres bardzo dobry i dynamiczny dla całego Powiatu 

Limanowskiego, to czas mocno nasycony inwestycjami, dlatego pozwolę sobie na kilka słów informacji o tym 

co osiągnęliśmy do tej pory. 

W ciągu tego okresu udało się nam znacznie zmodernizować sieć dróg powiatowych, a także 

zrealizować szereg inwestycji. Wyremontowano nawierzchnię dróg powiatowych o długości blisko 32 km, 

wybudowano wspólnie z samorządami gmin i miast ponad 9000 m chodników.  Wykonano również obejście 

osuwiska w Laskowej polegające na budowie nowego odcinka drogi o łącznej długości 1200 m oraz dwóch 

nowych mostów, które kosztowało ponad 20 mln zł. Ustabilizowano również osuwiska w Pisarzowej 

i Olszówce. W 2008 r. zakończono budowę hali sportowej w Mszanie Dolnej, zakończono również pierwszy 

etap budowy hali sportowej przy I LO w Limanowej. Przez te lata samorząd Powiatu Limanowskiego dokonał 

kompleksowej modernizacji obiektów szkolnych i użyteczności publicznej, wykonał modernizację w Zespole 

Szkół Nr 1 w Limanowej, a także szereg remontów w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących 

w Limanowej, Mszanie Dolnej, oraz Tymbarku i Szczyrzycu.  
Dzięki podjętym wspólnym działaniom ruszyła właśnie budowa długo oczekiwanej krytej pływalni 

w Limanowej. Przejęliśmy na siebie ciężar inwestora i 18 maja podpisałem wraz z Członkami Zarządu Powiatu 

Limanowskiego umowę z wykonawcą tej inwestycji firmą ERBUD z Warszawy. 20 maja wbiliśmy w ziemię 

pierwszą łopatę, jako symbol rozpoczęcia robót  budowlanych. Koszt realizacji tej inwestycji to około 16 mln zł. 
Celem powiatu jest także stworzenie profesjonalnie zorganizowanego i prowadzonego punktu informacji 

turystycznej, który zostanie włączony do Małopolskiego Systemu Informacji Turystycznej tworzonego przez 

Urząd Marszałkowski Woj. Małopolskiego. W tym celu zostanie zagospodarowany obiekt znajdujący się 

w centrum Limanowej potocznie nazywany „buzodromem”. Trwają także intensywne prace nad inwestycją 

„Gorczańskie Wody Termalne” w Porębie Wielkiej. 
W roku 2008 dokończono projekt rewitalizacji terenu po bazie paliw w Limanowej - Sowlinach, 

którego koszt całkowity wyniósł ponad 4 mln zł. Obecnie w tym miejscu powstaje Strefa Ekonomiczna. 

W obecnej kadencji doprowadziliśmy do restrukturyzacji i modernizacji Szpitala Powiatowego 

w Limanowej. Dzięki temu w chwili obecnej nie ma on zadłużenia i od kilku lat osiąga zyski na poziomie kilku 

milionów złotych rocznie. Ponadto samorząd powiatowy dofinansował zakup aparatury i sprzętu medycznego 

na łączną kwotę ponad 2 mln zł, co w bardzo dużym stopniu poprawiło jakość świadczonych usług 

medycznych. 

Zmiany jakie zaszły w Powiecie Limanowskim podczas obecnej kadencji widoczne są szczególnie 

w szkolnictwie, inwestycjach drogowych i służbie zdrowia. Dokładnie o tym co było, jest i będzie się działo 

w Powiecie Limanowskim, postaramy się przekazywać w kolejnych numerach. Serdecznie zapraszam do 

lektury.
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