
Starosta Limanowski podsumowuje
 2022 rok

Znamy laureata Turystycznej Perły 
Powiatu Limanowskiego 2022

W NUMERZE:

CZYTAJ na str. 11CZYTAJ na str. 3-4

- ISSN 2299-6710 - Wydanie nr 44 - Grudzień 2022 r. -  

fot. M. Wojtas 

Plany inwestycyjne na drogach
 powiatowych w 2023 r.

CZYTAJ na str. 10



Szanowni Mieszkańcy
Powiatu Limanowskiego!

Starosta Limanowski
.

Mieczysław Uryga

Ostatni miesiąc roku ma 
to do siebie, że skłania 
do podsumowań, re-
fleksji nad tym, co już 
udało się osiągnąć, a 
także stawia przed pyta-
niem, jakie nowe wyda-
rzenia i wyzwania przy-
niesie nam nadchodzą-
cy czas.

Jeżeli chodzi o dobiegający końca rok 2022, dla Powiatu 
Limanowskiego był to czas obfitujący w wiele udanych, 
ważnych projektów oraz równie istotnych wyzwań z któ-
rymi, jako samorząd, musieliśmy się zmierzyć, a związa-
nych też w dużym stopniu z wieloma wydarzeniami o zna-
czeniu ogólnoświatowym. Pragnę tutaj podziękować 
mieszkańcom naszego powiatu, że w obliczu tych wyzwań 
potrafili się zjednoczyć na rzecz wspólnego dobra oraz 
tych, którzy znaleźli się w potrzebie. 

Jako Starosta Limanowski na stronach 3 i 4 niniejszego 
biuletynu chciałbym również ze swojej perspektywy 
szerzej podzielić się z czytelnikami refleksjami i spostrze-
żeniami dotyczącymi roku 2022 w naszym regionie. Doty-
czą one kilku bardzo istotnych obszarów życia społeczne-
go, takich jak: rynek pracy, edukacja, pomoc społeczna, 
infrastruktura, transport, kultura, sport oraz turystyka. 
Myślę, że w każdym z nich, mieszkańcy naszego powiatu 
mogli zauważyć liczne zmiany: nowe inwestycje, zrealizo-
wane projekty, podjęte cele, przeżyte razem wydarzenia. 

Warto w tym szczególnym czasie zatrzymać się i jeszcze raz 
spojrzeć na obraz minionych 12 miesięcy z perspektywy 
wydarzeń istotnych dla nas wszystkich. Żegnamy rok 2022 
z optymizmem i nadzieją, wierząc, że nadchodzący rok 
będzie dla nas wszystkich nowym początkiem, przynosząc 
wiele pozytywnych zmian oraz dobrych inicjatyw. 

Do Szpitala Powiatowego w Limanowej trafił aparat 
rentgenowski nowej generacji. To już drugi tak nowo-
czesny aparat RTG, który z pewnością usprawni pracę 
Limanowskiej placówki. O tym przeczytają państwo na  
stronie 13 „Wiadomości z Powiatu”, a o najważniejszych 
inwestycjach drogowych na stronie 10.
Warto przyjrzeć się także tegorocznej „Turystycznej Perle 
Powiatu Limanowskiego”. W trzeciej edycji plebiscytu, 
internauci po raz kolejny decydowali o wyborze najpo-
pularniejszego miejsca naszego regionu. Tym razem 
zaszczytny tytuł oraz statuetka trafiły do Bazy Szkolenio-
wo-Wypoczynkowej „Lubogoszcz” w Kasince Małej (s.11). 
Miłośników odkrywania turystycznych walorów Beskidu 
Wyspowego z pewnością zainteresuje też informacja na 
temat oddanej do użytku, nowej wieży widokowej na 
szczycie Mogielicy, z której można podziwiać wyjątkowe 
panoramy (s.11). 
Czytelnikom Biuletynu oraz mieszkańcom i gościom na-
szego regionu składam najserdeczniejsze życzenia cie-
płych, zdrowych Świąt Bożego Narodzenia przepełnio-
nych życzliwością, dobrem i radością, którymi można się 
dzielić wraz z opłatkiem wigilijnym. Życzę również, by 
Nowy Rok był dla wszystkich rokiem pomyślności, nowych 
szans oraz pokoju.
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W 2022 roku pozyskaliśmy prawie 26 mln zł z Funduszu 
Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego na akty-
wizację bezrobotnych, wsparcie pracodawców w tworze-
niu nowych miejsc pracy oraz na szkolenia pracowników w 
ramach środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. 
Od stycznia do końca listopada br. pracodawcy zgłosili 
2590 ofert pracy, w tym 1241 ofert pracy niesubsydio-
wanej środkami Funduszu Pracy. Szukano między innymi 
sprzedawców, pracowników biurowych oraz pomocy 
kuchennych. Spośród 6 319 osób, które w okresie od stycz-
nia do końca listopada zostały wyłączone z ewidencji 
bezrobotnych, 3452 osoby (tj. 54,6%) zgłosiły podjęcie 
pracy.
Wsparcie w poszukiwaniu zatrudnienia skierowane było 
również do zarejestrowanych w ewidencji Powiatowego 
Urzędu Pracy w Limanowej obywateli Ukrainy. Do końca 
listopada 2022 r. zarejestrowało się 340 osób, a prace 
subsydiowane środkami Funduszu Pracy podjęło 80 osób.

Rozwój i dobrobyt naszych mieszkańców zależy od ich 
możliwości zarobkowych, które są pochodną m.in. wy-
kształcenia. Łącznie w szkołach ponadpodstawowych Po-
wiatu Limanowskiego kształci się obecnie 5482 uczniów i 
słuchaczy w 191 oddziałach. Utrzymuje się trend zaintere-
sowania uczniów technikami i szkołami branżowymi pow-
stałymi z przekształcenia zasadniczych szkół zawodowych 
(obecnie 75%), pozostałe 25% jest uczniami liceów 
ogólnokształcących. Należy także dodać, że w ubiegłym 
roku szkolnym uczniowie naszych szkół odnosili sukcesy 
na szczeblu ogólnopolskim – 18 uczniów zakwalifikowało 
się do etapu centralnego olimpiad i konkursów przedmio-
towych uzyskując tytuł laureata lub finalisty. Doceniając  
pracę i zaangażowanie najlepszych uczniów, wręczyłem 
71 uczniom stypendia, co z pewnością stanowić będzie dla 
nich motywację do dalszej nauki i osobistego rozwoju.
Ponadto, 2022 r. przeprowadziliśmy modernizację budyn-
ków oświatowych prowadzonych przez Powiat Limanow-
ski. Zadanie dofinansowane było ze środków Rządowego 
Funduszu Polski Ład. Całkowita wartość projektu to 4,4 
mln zł

24 lutego br. wybuchła wojna na Ukrainie, a wraz z nią poja-
wiła się kwestia uchodźców, którzy szukając schronienia, 
przybywali na terytorium Polski. Działania Powiatu Lima-
nowskiego skupiły się w głównej mierze na zapewnieniu 
miejsc zakwaterowania dla uchodźców z Ukrainy. W mo-
mencie kulminacyjnym, w ok. 70 obiektach zgłoszonych 

Starosta Limanowski podsumowuje rok 2022

Dla mnie, jako starosty, ale i również dla Zarządu i Rady Powiatu Limanowskiego, priorytetem jest podejmo-
wanie działań w najważniejszych dla mieszkańców dziedzinach życia tj. zdrowia, edukacji, infrastruktury, 
pracy, bezpieczeństwa. Mijający rok obfitował w wiele ważnych wydarzeń jak i kluczowych inwestycji. 
Nadrzędnym celem wszystkich tych działań była poprawa komfortu życia mieszkańców powiatu, przy 
maksymalnym wykorzystaniu możliwych do pozyskania środków finansowych. Pozwolą Państwo, że 
podzielę się nimi w krótkim podsumowaniu. 

do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego przebywało ok. 
1600 osób (tj. hotele, gospodarstwa agroturystyczne). Bie-
żąca baza zapewnia blisko 2 tysiące miejsc. Obecnie na te-
renie powiatu przebywa 830 uchodźców i cały czas odno-
towywana jest tendencja spadkowa. Powiat Limanowski 
złożył dotąd ponad 70 wniosków o wypłatę z Funduszu 
Pomocy na łączną kwotę blisko 18 mln zł.  Wspieraliśmy 
również walczącą Ukrainę, a w szczególności powiat part-
nerski - Stryj, poprzez przekazywanie niezbędnych pro-
duktów żywnościowych, produktów pierwszej potrzeby, 
sprzętu medycznego i środków opatrunkowych. Nieoce-
nioną pomoc w przedmiotowej sprawie okazała Limanow-
ska Akcja Charytatywna, poprzez uruchomienie specjalne-
go konta bankowego „Na pomoc Ukrainie”.
W tematyce bezpieczeństwa nie sposób nie wspomnieć o 
realizowanej w tym roku modernizacji systemu ostrzega-
nia i alarmowania, polegającej na zakupie sprzętu - syren 
akustycznych, do budynków remiz OSP na terenie powia-
tu. Do programu przystąpiło 5 gmin.

Powiat Limanowski realizuje projekt pt. „Bezpieczny 
powiat limanowski – edycja 2022”  w ramach „Rządowego 
programu ograniczania przestępczości i aspołecznych za-
chowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na 
lata 2022-2024”. Projekt jest kontynuacją wieloletniego 
programu wsparcia na rzecz bezpieczeństwa, które Powiat 
Limanowski realizował w latach 2017-2021. W 2022 roku 
zakres projektu obejmuje organizację prelekcji dotyczą-
cych ratownictwa medycznego w szkołach, przedszkolach 
Powiatu Limanowskiego, Uniwersytetach Trzeciego Wieku 
i klubach seniorów, szkolenie pracowników Starostwa 
Powiatowego z zakresu ratownictwa medycznego, orga-
nizację prelekcji na temat skutków stosowania substancji 
psychoaktywnych, z zakresu cyberprzestępczości oraz z 
zakresu ograniczania przemocy rówieśniczej. Projekt 
zakłada również m.in. zakup materiałów odblaskowych dla 
dzieci i seniorów z powiatu limanowskiego. 

Działania w zakresie pomocy społecznej realizowane są 
poprzez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i obejmują 

RYNEK PRACY

EDUKACJA

POMOC SPOŁECZNA

BEZPIECZEŃSTWO

Prelekcje na temat pierwszej pomocy w szkołach 



m.in. rehabilitację społeczną osób z niepełnosprawnością, 
przeciwdziałanie przemocy oraz opiekę nad dzieckiem i 
rodziną. Pozyskaliśmy środki z PFRON w wysokości 120 tys. 
zł na likwidację barier transportowych - zakup samochodu. 
Jednocześnie w 2022 roku PCPR przystąpiło do realizacji 
programów wieloletnich -„Samodzielność – Aktywność – 
Mobilność!” Pozyskane środki przeznaczone będą na zmia-
nę architektonicznie niedostępnego mieszkania na miesz-
kanie bez barier oraz na wynajem w okresie 36 miesięcy lo-
kalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego spełniają-
cego indywidualne kryterium dostępności. Z programu 
„Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” w 2022 r. 
skorzystały 52 osoby, a środki pozyskane na ten cel wynio-
sły 1,3 mln zł. Ponadto kontynuowała swoją działalność 
Powiatowa Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego i 
Ortopedycznego, z której usług skorzystało 191 osób. 
PCPR udzieliło także pomocy uchodźcom z Ukrainy. 
poprzez m.in. udzielenie schronienia w placówce cało-
dobowej niepełnosprawnym obywatelom Ukrainy. Zna-
czącym osiągnięciem w 2022 r. było utworzenie Ośrodka 
Interwencji Kryzysowej, który zapewnia schronienie do 3 
miesięcy osobom znajdujących się w trudnej sytuacji ży-
ciowej. W październiku 2022 r. pozyskano środki na remont 
i wyposażenie dodatkowego lokalu przy ul. Zygmunta Au-
gusta 8 celem rozszerzenia działalności Ośrodka Interwen-
cji Kryzysowej w Limanowej.

Jednym z ważnych aspektów działalności Powiatu Lima-
nowskiego było podejmowanie działań związanych z po-
prawą warunków komunikacyjnych i bezpieczeństwa po-
przez kontynuację i wykonanie zadań inwestycyjnych na 
drogach powiatowych. Realizacja zakładanych zamierzeń 
w tym obszarze była możliwa dzięki pozyskanym przez 
Zarząd Powiatu znacznych środkom finansowym z bud-

żetu państwa, których wydatek w roku 2022 kształtował się 
na poziomie 16 mln zł., przy ogólnych wydatkach na utrzy-
manie i działania inwestycyjne na drogach na poziomie 45 
mln zł. Ważnym aspektem realizacji zadań szczególnie tych 
rozpoczętych w poprzednich latach, było doprowadzenie 
do ich zakończenia w tak trudnej sytuacji rynkowej. 

Przyczyną problemów był nagły wzrost cen i usług, jako 
następstwo konfliktu zbrojnego na Ukrainie.
Najważniejsze zadania drogowe w roku  2022 :
- zakończenie przebudowy i remontu drogi powiatowej w 
miejscowościach Łostówka-Wilczyce-Jurków-Dobra                     
(odcinek 12 km), remont drogi Rupniów-Nowe Rybie-Szyk 
(odcinek 5,2 km), stabilizacja osuwiska w Jurkowie, odcin-
kowa przebudowa drogi Strzeszyce-Kamionka Mała (3,7 
km).- pozostałe roboty na dalszych odcinkach drogi Ujano-
wice-Laskowa będą kontynuowane w roku przyszłym, 
przebudowa obiektu mostowego w Zbludzy wraz z doja-
zdami na długości 0,7 km, budowa wspólnie z gminami 
nowych chodników w miejscowościach Stronie, Porąbka, 
Zamieście w kierunku Słopnic, Łostówka, Wilczyce, czy 
przebudowę drogi w m. Łukowica  „Czartowska”.

Ważnym aspektem poprawy bezpieczeństwa pieszych w 
ramach pozyskanego dofinansowania oprócz wykonania 
nowych chodników była modernizacja przejść dla pie-
szych w miejscowościach: Niedźwiedź osiedle Papiernia, w 
centrum Łukowicy, w Siekierczynie koło Szkoły Podstawo-
wej, w Pisarzowej i Męcinie w rejonie kościołów, w centrum 
Kamienicy i rejonie przedszkola w Tymbarku.    

Rok 2022 pozwolił nam zapomnieć o pandemii i związa-
nych z nią obostrzeniach. Społeczeństwo spragnione wy-
darzeń kulturalnych, sportowych i turystycznych mogło 
wreszcie cieszyć się z organizowanych przez samorządy 
imprez. W 2022 r. Zorganizowaliśmy dwie duże imprezy 
powiatowe - XX Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych oraz 
XXI Powiatowy Przegląd Dorobku Kulinarnego i Kultural-
nego KGW. Ponadto Zarząd Powiatu po raz kolejny nagro-
dził zasłużonych działaczy kultury oraz wybitnych spor-
towców i trenerów ziemi limanowskiej, wręczając im na-
grody pieniężne. Ważnym elementem krajobrazu Powiatu 
Limanowskiego są urokliwe zabytkowe kościoły, którym 
blask pomagamy przywrócić przekazując dotacje na prace 
konserwatorskie. W tym roku na ten cel przeznaczyliśmy 
170 tys. zł, a od 2014 r. kwota dotacji przekroczyła 1,2 mln 
zł. Więcej informacji „z życia powiatu” znajdą Państwo na 
stronie internetowej: www.powiat.limanowski.pl

INFRASTRUKTURA

kliknij: LUBIĘ TO

Znajdź Powiat Limanowski na 

Bądź na bieżąco z aktualnymi 

  w Powiecie LimanowskimWYDARZENIAMI  

Chcesz zobaczyć więcej? Zapraszamy na: www.powiat.limanowski.pl

KULTURA, SPORT I TURYSTYKA
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Zadania inwestycyjne na drogach powiatowych

Modernizacja przejścia dla pieszych w centrum Kamienicy
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Uroczysta przysięga wojskowa żołnierzy Małopolskich
 Wojsk Obrony Terytorialnej w Limanowej

1 października 2022 r. na rynku w Limanowej ponad 120 żołnierzy 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytor-
ialnej złożyło przysięgę wojskową. Wydarzenie było zwieńczeniem dwutygodniowego szkolenia podstawo-
wego, które odbywało się w naszym regionie.

Podczas uroczystości wręczono również wyróżnienia dla 
żołnierzy 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej, 
odznaki pamiątkowe 11 MBOT oraz listy gratulacyjne dla 
weteranów poza granicami kraju oraz dla rodziny Majdów 
z Łukowicy.
Na zakończenie oficjalnej części odbyła się defilada pod-
oddziałów wojsk 11 Małopolskiej Brygady wojsk Obrony 
Terytorialnej, w oprawie muzycznej Orkiestry Wojskowej z 
Krakowa, która wykonała m.in. „Pieśni Reprezentacyjnej 
Wojska Polskiego”, „Warszawiankę”, a także inne marsze 
oraz pieśni żołnierskie. Wiceminister Obrony Narodowej 
Marcin Ociepa wraz z gośćmi uczestniczącymi w uroczys-
tości złożył również wiązankę kwiatów pod pomnikiem 
Marszałka Józefa Piłsudskiego.
Dodatkową atrakcją dla uczestników wydarzenia był 
pokaz sprzętu wojskowego, broni i umundurowania. W 
trakcie  uroczystości dostępne były stanowiska promocyj-

ne m.in. Wojskowego Centrum Rekrutacji w Nowym Sączu, 
Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w 
Krakowie, Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Tarnowie, 
Karpackiego Oddział Straży Granicznej w Nowym Sączu, 
KPP Limanowa, KP PSP Limanowa oraz OSP Limanowa i 
OSP Łososina Górna. 

W spotkaniu udział wzięli Łukasz Kmita Wojewoda Małopolski, Pani 
Agata Zięba  Prezes Lokalnej Organizacji Turystycznej Powiatu 
Limanowskiego, Mieczysław Uryga Starosta Limanowski, Józef 
Jaworski Członek Zarządu Powiatu Limanowskiego oraz Teresa 
Zabramny Prezes Limanowskiej Akcji Charytatywnej. Lokalna 
Organizacja Turystyczna pozyskała środki zewnętrzne w wysokości 
12 000,00 zł. z budżetu Wojewody Małopolskiego na realizację 

6 grudnia br. w Starostwie Powiatowym w Limanowej miała miejsce uroczysta inauguracja akcji przekazania pa-
czek świątecznych dla osób z niepełnosprawnościami i osób potrzebujących.

Paczki świąteczne trafią do najbardziej potrzebujących

zadania pn. „Dzień osób Niepełnosprawnych Po-
wiatu Limanowskiego w ramach obchodów Mię-
dzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych – 
edycja 2022”. W ramach projektu zakupione zostały 
produkty, z których wykonane zostały paczki z 
artykułami spożywczymi dla 484 osób niepełno-
sprawnych i potrzebujących.



tami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023. 
Współpraca z wymienionymi organizacjami jest waż-
nym elementem działalności Powiatu i z każdym rokiem 
rozszerza swój zakres, angażując mieszkańców w życie 
społeczne powiatu.

29 listopada 2022 r. odbyła się XXX Sesja Rady Powiatu Limanowskiego. Było to 7 posiedzenie Rady w 2022 r. , a od 
początku roku Radni podjęli 62 uchwały. 

Sesje Rady Powiatu Limanowskiego

Podczas listopadowej sesji Radni podjęli uchwały: 
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie poja-
zdu i za jego przechowywanie na parkingu strzeżonym 
oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od 
wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu obowiązują-
cych w 2023 r. Druga uchwała dotyczyła zgody na uru-
chomienie linii komunikacyjnej, która przebiegać bę-
dzie na trasie Słopnice – Tymbark - Słopnice. Całkowity 
koszt przedsięwzięcia to 56 tys. zł. Powiat Limanowski 
zakwalifikował się do projektu o dofinansowanie ze 
środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych 
o charakterze użyteczności publicznej w kwocie 39 tys. 
zł. 
Radni podjęli również uchwałę w sprawie przyjęcia 
Rocznego Programu współpracy Powiatu Limanow-
skiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmio-
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W Kongresie uczestniczyło prawie 300 osób, w tym przed-
stawiciele 60 Kół Gospodyń Wiejskich z terenu powiatu li-
manowskiego. Wydarzenie było formą podziękowania za 
ciężką pracę członkiń kół gospodyń wiejskich, które przez 
cały rok angażują się, by zachować kulinarny dorobek na-
szego regionu i promować Powiat Limanowski. Idea była 
więc taka, by w tym jednym dniu panie z KGW nie musiały 
pracować, a same zostały ugoszczone – mówiła wicestaro-
sta Agata Zięba, Prezes Lokalnej Organizacji Turystycznej 
Powiatu Limanowskiego. Niespodzianką dla członkiń KGW 
była obecność premiera Mateusza Morawieckiego, woje-
wody Łukasza Kmity oraz posłów i ministrów.
Ponadto, podczas wydarzenia została zorganizowana 
przestrzeń wystawiennicza, gdzie 12 Kół Gospodyń Wiej-
skich miało okazję zaprezentować swój dorobek. Podczas 
imprezy przygrywała kapela z Łukowicy. Z Kongresu 
powstało wideo promocyjne, jako pamiątka dla uczestni-

18 września 2022 roku w Kamienicy odbył się II Kongres Kół Gospodyń Wiejskich Powiatu Limanowskiego. 
Wydarzenie zgromadziło wielu gości na czele z premierem Mateuszem Morawieckim, wojewodą małopolskim 
Łukaszem Kmitą oraz wicemarszałkiem Sejmu Ryszardem Terleckim.

Odbył się II Kongres KGW Powiatu Limanowskiego

ków. Drugi Kongres Kół Gospo-dyń Wiejskich został 
zorganizowany przez Lokalną Organi-zację Turystyczną 
Powiatu Limanowskiego a jego realizacja był możliwa 
dzięki uzyskaniu dofinansowania z Wojewódz-twa 
Małopolskiego.

„Regionalne Smaki Powiatu Limanowskiego''to przedsię-
wzięcie skierowane do wszystkich mieszkańców Powiatu 
Limanowskiego oraz turystów mające na celu promocję i 
zachowanie tradycyjnych produktów jak i ich wytwórców, 
dziedzictwa kuchni regionalnej oraz dorobku i działalności 

23 września 2022 r. w pierwszy dzień jesieni, zakończyła się druga edycja popularnej, kulinarnej akcji „Regionalne 
Smaki Powiatu Limanowskiego”.

Podsumowanie akcji „Regionalne Smaki Powiatu Limanowskiego”

lokalnych Kół Gospodyń Wiejskich.
W każdy piątek, począwszy od 24 czerwca, na rynku w Li-
manowej prezentowało się jedno Koło Gospodyń Wiej-
skich. Uczestnicy mieli okazję degustować i nabyć tradycyj-
ne produkty oraz rękodzieło, poznawać regionalne potra-
wy, a także kulturę ludową. Cotygodniowe spotkania były 
wyrazem docenienia pracy Kół Gospodyń Wiejskich, lokal-
nych wytwórców na rzecz lokalnych społeczności oraz za-
chowania tradycji regionu.
W tegorocznej edycji uczestniczyli: Gospodarstwo „Zagro-
da nad Potokiem” Pani Urszuli Czech, KGW Mszana Górna, 
KGW „Zagórzanki” Kasina Wielka, KGW Zawadka, KGW Pod-
łopień, KGW Porąbka, KGW Sowliny, KGW Zbludza, KGW 
Lipowe, KGW Kasina Wielka oraz KGW „Paradne Gosposie” z 
Kasinki Małej. W akcji „Regionalne Smaki Powiatu Lima-
nowskiego” kilkukrotnie wzięły udział Seniorki z Limanow-
skiego Domu Kultury promując rękodzieło artystyczne.
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fot. Łukasz Wojtas

fot. Maciej Sułkowski

FOTOGALERIA z wydarzeń  donansowanych przez Powiat Limanowski 

fot. Łukasz Wojtas

Pisarzowa. Kapliczkami malowana
Stowarzyszenie Artystów Pełna Skrzynia Pisarzowa

Orkiestra OSP w Mszanie Dolnej dla Niepodległej
Stowarzyszenie Orkiestra Dęta OSP Mszana Dolna

Biesiada Zagórzańska
Towarzystwo Ziemi Mszańskiej

Ojczyznę wolną pobłogosław Panie ...
Chór Męski przy Bazylice MBB w Limanowej

Kreatywne wyzwania Hand Made
Fundacja ProVincja Słopnice

W krainie Sędziwoja - w poszukiwaniu kamienia lozocznego
Stowarzyszenie Turystyczno Kulturalne STYK Łukowica  

Piękno muzyki chóralnej
w koncertach Chór Chłopięcy 
Bazyliki MBB w Limanowej
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Ocalić od zapomnienia
Stowarzyszenie Łętowianie

Wędrówki z Sebastianem
Orkiestra św. Sebastiana Niedźwiedź 

Muzyka Łączy pokolenia
Chór Męski im. Księdza Józefa Hajduka Mszana Dolna

Pejzaż postsentymentalny
Fundacja Nasze Dziedzictwo Laskowa

Kocham Cię Polsko!  Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania 
Aktywności Lokalnej Szczawa

Opowieść o dwukulturowej
Mszanie Dolnej Fundacja 
Sztetl Mszana Dolna

Jak dawniej na wsi było?
KGW Lipowe

Powrót do przeszłości...
KGW Rupniów „Centrum”

Moja Mała Ojczyzna!
Stowarzyszenie Kierunek Przyszłość
Poręba Wielka
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Plany inwestycyjne na drogach powiatowych w 2023 r.

Agata Zięba 
Wicestarosta Limanowski

Nadchodzący rok 2023 to kolejny rok w działalności Powiatu Limanowskiego w zakresie 
działań związanych z poprawą warunków komunikacyjnych i bezpieczeństwa oraz reali-
zacją oczekiwań mieszkańców  na drogach powiatowych.

Modernizacja dróg 
i infrastruktury towarzyszącej
na terenie powiatu limanowskiego

Modernizacja dróg Powiatowych
na terenie gminy Jodłownik

Modernizacja obiektów
inżynierskich w Kasinie 
Wielkiej i Glisnem
Gmina Mszana Dolna

ZADANIA PLANOWANE DO REALIZACJI W 2023 r.

Jednym z ważnych strategicz-
nych inwestycji drogowych 
jest kontynuacja rozpoczętej 
odcinkowej przebudowy dro-
gi powiatowej pomiędzy miej-
scowościami Ujanowice – 
Laskowa łączącej Powiat Lima-
nowski z Powiatem Nowosą-
deckim (odcinek od granicy 
powiatów do Strzeszyc oraz 
od Kamionki Małej do Lasko-

wej). Ponadto kontynuowana będzie, w partnerstwie z 
Gminą Łukowica, odcinkowa przebudowa drogi – 
wykonanie chodnika i pobocza utwardzonego w Łuko-
wicy tzw. „Czartowska”, a w partnerstwie z Gminą Mszana 
Dolna wykonanie chodnika wraz z położeniem nowej 
nawierzchni w Łętowem II etap (odcinek od Szkoły Podsta-
wowej do granicy z miejscowością Wilczyce). 
W ramach możliwości pozyskania dofinansowania z Rzą-
dowego Funduszu Rozwoju Dróg w partnerstwie z Gminą 
Łukowica planowane jest wykonanie przebudowy drogi 
powiatowej w miejscowości Jadamwola  poprzez wykona-
nie chodnika wraz z poszerzoną jezdnią  a wraz z Gminą 
Laskowa wykonanie chodnika w miejscowości Ujanowice 
na drodze w kierunku Sechnej.
Ważnym programem pomocowym z którego Powiat Lima-
nowski otrzymał dofinansowanie jest Rządowy Fundusz 
Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych. Na 
realizację zadań drogowych powiat otrzymał trzy pro-
mesy wstępne o łącznym dofinansowaniu sięgającym 
kwoty 21 mln zł. W ramach tego programu w roku 2023 
przewidziane są następujące zadania:

„Modernizacja dróg i infrastruktury towarzyszącej na 
terenie Powiatu Limanowskiego”  o łącznej długości 8,8 
km obejmująca odcinkowe remonty dróg: Siekierczyna-
Kanina-Przyszowa (począwszy od DK 28 do mostu w 
„Berdychowie”), w Stroniu - pogranicze z Powiatem Nowo-
sądeckim w kierunku Mokrej Wsi, w miejscowościach 
Zalesie, Zbludza, w Limanowej ul. Starodworska – Koszary 
(od wodociągów do granicy z Piekiełkiem), w miej-
scowościach Podłopień-Tymbark (od Podłopienia do 
skrzyżowania w kierunku Piekiełka), w miejscowości 
Dobra (od DK 28 do mostu), w miejscowości Porąbka (od 
przy-stanku BUS powyżej torów kolejowych w kierunku 
Skrzydlnej), w miejscowości Poręba Wielka w kierunku Ko-
ninek (od mostu do wysokości kościoła), w Niedźwiedziu 
(od osiedla Spyrki do Szkoły Podstawowej), poprawa 
walorów turystycznych  i warunków bezpieczeństwa od 
Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego w miejscowości 
Zalesie w kierunku Mogielicy. 
„Modernizacja obiektów inżynierskich w ciągach dróg 
powiatowych w miejscowości Kasina Wielka i Glisne na 
terenie Gminy Mszana Dolna” obejmująca odcinkową 
przebudowę drogi powiatowej w m. Kasina Wielka wraz z 
przebudową dwóch przepustów na tzw. ramowe w rejonie 
osiedle Paluszki oraz przepustu drogowego w miejsco-
wości Glisne (rejon skrzyżowania z drogą w kierunku 
Kościoła).
„Modernizacja dróg powiatowych na terenie Gminy 
Jodłownik” obejmująca  odcinkową przebudowę drogi w 
miejscowości Krasne Lasocice poprzez wykonanie chodni-
ka wraz z położeniem nowej nawierzchni w partnerstwie z 
Gminą Jodłownik oraz odcinkowy remont drogi Jodłownik 
-Janowice-Szczyrzyc poprzez wykonanie nowej na-
wierzchni oraz utwardzenie pobocza drogi.
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 Nowoczesna wieża widokowa na Mogielicy już otwarta

Wieża powstała dzięki porozumieniu gmin Dobra, Ka-
mienica i Słopnice oraz wsparciu finansowemu samo-
rządów Województwa Małopolskiego oraz Powiatu Lima-
nowskiego. Całkowity koszt zadania to 983 262,00 zł. 
Wsparcie finansowe Powiatu Limanowskiego w wysokości 
175 698,60 zł. 

Warto wspomnieć, że na terenie powiatu limanowskiego 
zlokalizowane są również inne wieże widokowe: na górze 
Modyń, Jaworz. Na ukończeniu jest wieża na górze Skiełek 
w Gminie Łukowica.

Nowoczesna wieża widokowa powstała w miejscu wysłużonej drewnianej konstrukcji  wzniesionej w 2008 r. 
W listopadzie br. został dokonany odbiór techniczny inwestycji, a 17 grudnia odbyło się oficjalne otwarcie. 

Poznaliśmy laureata Turystycznej Perły 
Powiatu Limanowskiego 2022

W tegorocznej edycji internetowego plebiscytu Powiatu 
Limanowskiego na najlepszą atrakcję turystyczną regionu 
zwyciężyła Baza Szkoleniowo-Wypoczynkowa Lubo-
goszcz, która zdobyła największą liczbę głosów (333)! Na 
drugim miejscu uplasowało się „Lipowe Wzórze” 242 
głosów, a trzecie miejsce „Szczawa kraina wód mineralnych 
otoczona górami Beskidu Wyspowego i Gorców” 176 
głosów.

Pamiątkowa statuetka dla nowej „Turystycznej Perły” zosta-
ła oficjalnie wręczona podczas posiedzenia Zarządu Po-
wiatu Limanowskiego. W wydarzeniu uczestniczyli: Staro-
sta Limanowski Mieczysław Uryga, Wicestarosta Agata Zię-
ba oraz członkowie Zarządu Wojciech Włodarczyk i Józef 
Jaworski. Statuetkę Turystycznej Perły Powiatu Limanow-
skiego odebrali Przedstawiciele Bazy Szkoleniowo-
Wypoczynkowej Lubogoszcz Krzysztof Augustyn Dyrektor 
Krakowskiego Szkolnego Ośrodka Sportowego im. Sza-
rych Szeregów wraz z zastępcą Jerzym Kościelnym.
Baza Szkoleniowo-Wypoczynkowa „Lubogoszcz” w Kasin-

10 października 2022 r. w Starostwie Powiatowym w Limanowej wręczono statuetkę „Turystyczna Perła 
Powiatu Limanowskieg” edycja 2022.

ce Małej czynna jest przez cały rok i może pochwalić się 
bardzo dobrze zorganizowaną bazą noclegową, rekreacyj-
ną i sportową. Zapewnia również wiele propozycji różno-
rodnych warsztatów edukacyjnych. Więcej informacji na 
stronie internetowej: www.lubogoszcz.pl

Perła Powiatu Limanowskiego

edycja 2022.

Baza Szkoleniowo-Wypoczynkowa „Lubogoszcz”

w Kasince Małej
Limanowa 2022 r.

Powiat Limanowski

I edycja MechanCraft za nami!

W dniach 8-9 listopada br. w Zespole Szkół Technicz-
nych i Ogólnokształcących odbyła się I edycja imprezy 
szkolnej pod nazwą MechanCraft.

Pierwszego dnia odbyło się szkolenia dla szkolnych 
doradców zawodowych ze szkół podstawowych. Zgło-
szeni pedagodzy wysłuchali trzech prelekcji. Kolejnego 
dnia „Mechanik” odwiedziła młodzież klas ósmych z 
dwudziestu siedmiu szkół z terenu powiatu limanow-
skiego, łącznie blisko pięćset osób. Z wielkim zaintere-
sowaniem uczniowie podstawówek oglądali przygoto-
wane ekspozycje i pokazy. Nie zabrakło konkursów, qui-
zów branżowych i językowych. Młodzież mogła także 
zobaczyć bogato wyposażone szkolne pracownie. 



fot. Sylwester Piechnik
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Projekt LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA 

Powiat Limanowski, realizuje projekt LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA ,,Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla 
Klimatu i Energii''.

W ramach Projektu Powiat Limanowski na pierwszą fazę 
projektu (do 31.07.2023r.) pozyska środki o łącznej 
wartości: 237 693 euro. W skład tej kwoty wchodzi wkład 
Unii Europejskiej (60%), wkład NFOŚiGW (35%) oraz wkład 
własny (5%).
W bieżącym roku w ramach Projektu LIFE przeprowadzono 
10 wykładów edukacyjnych z zakresu ekologii. Prelekcje 
odbyły się w 7 szkołach średnich i 3 szkołach podstawo-
wych. Dzięki nim, uczniowie mogli poszerzyć swoją wie-
dzę nt. zachodzących zmian klimatu, a przede wszystkim 
nt. działań, które pomogą w dążeniu do neutralności 
klimatycznej. W zakresie tego działania wszystkie szkoły 
otrzymały zestawy do segregacji odpadów, a także pojem-
niki na zużyte baterie. 
Odbył się również I Małopolski dzień dla klimatu na Lima-
nowskim Rynku oraz kampania pn. #drzewodlaklimatu. 
Zorganizowano także 2 kampanie, mające na celu posze-
rzenie świadomości ekologicznej lokalnych mieszkańców 
jak i 3 wydarzenia ekologiczne.
W ramach budżetu projektu zakupiono łącznie 1750 sa-
dzonek drzew, 17 zestawów pojemników do segregacji 
odpadów, 10 pojemników na zużyte baterie, 100 karmni-
ków dla ptaków, 100 bidonów na wodę, 600 książek tema-
tycznych, 1000 notesów ekologicznych, 500 kredek ekolo-
gicznych, 100 perlatorów kuchennych, 200 żarówek ener-

gooszczędnych oraz 1800 szt.opakowań eko. 
Wszystkie wymienione przedmioty trafiły do mieszkań-
ców Powiatu Limanowskiego podczas organizowanych 
akcji edukacyjno- informacyjnych.

Kampanie informacyjno-edukacyjne w ramach realizacji 
Projektu LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA ,, Wdrażanie 

Regionalnego Planu Działania dla Klimatu i Energii’’

Spotkanie z organizacjami pozarządowymi

14 listopada br. w Starostwie Powiatowym w Limanowej miało miejsce spotkanie z organizacjami pozarzą-
dowymi, które w 2022 roku realizują projekty dofinansowane z budżetu Powiatu Limanowskiego.

Uczestnicy wydarzenia wzięli udział w dwóch panelach. 
W pierwszym przedstawiciele organizacji pozarządowych 
zaprezentowali projekty realizowane i dofinansowane 
z budżetu Powiatu Limanowskiego w bieżącym roku. W 
drugim panelu spotkania prawnik Wojciech Nalepa prze-
prowadził instruktaż w zakresie formalno – prawnych as-
pektów organizacji pozarządowych  (nowe obowiązki dla 
NGO). Gospodarzem wydarzenia był Starosta Limanowski 
Mieczysław Uryga, który otwierając spotkanie zwrócił się 
do obecnych z podziękowaniami za wykonywaną pracę 
oraz zapewnieniem o dalszym wsparciu dla lokalnych 
NGO. Na spotkaniu obecni byli również radni Agnieszka 
Orzeł Przewodnicząca Komisji Kultury, Sportu i Turystyki 

oraz Marian Wójtowicz członek komisji.
– Chcemy dziś podsumować to co udało się już osiągnąć i 
przedyskutować bieżąca tematykę w perspektywie lokal-
nej. Jest to okazja na wymianę doświadczeń i zaplanowa-
nia wspólnych działań w bieżącym roku i kolejnych latach. 
Dziękuję Państwu  za wspólną, wytrwałą pracę i zaangażo-
wanie, stanowiące tak wielką wartość dla mieszkańców 
naszego regionu. Życzę wszystkim dalszego dynamicz-
nego rozwoju oraz wielu inicjatyw dobrze służących 
potrzebom społecznym. Jednocześnie pragnę również za-
pewnić, że wraz z Zarządem Powiatu Limanowskiego będę 
wspierać prowadzone przez Państwa działania. – mówił 
Starosta Limanowski.



13

Stawiamy na rozwój
Już wkrótce do dyspozycji Pacjentów 

oddamy nowoczesny aparat RTG

Zakup nowoczesnego aparatu RTG typu 
Telekomando to inwestycja realizowana 
dzięki dofinansowaniu z Funduszu prze-
ciwdziałania Covid-19 z którego pozy-
skaliśmy środki w wysokości 1 400 000 zł. 
Wartość całej inwestycji to: 1 759 864,35 
zł, z czego 1 400 000 zł to koszt zakupu 
aparatu, pozostała kwota to koszty dos-
tosowania pracowni oraz generalny re-
mont korytarza. Różnicę między całko-
witą wartością zadania a dofinanso-
waniem w całości pokrył Szpital.
To już drugi nowoczesny cyfrowy aparat 
RTG w limanowskiej placówce. Pierwszy 
zakupiony został w 2017 roku na potrze-
by Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. 
Cieszę się, że Pacjenci Szpitala Powiato-
wego w Limanowej mają możliwość ko-
rzystania ze sprzętu nowej generacji.

dr Marcin Radzięta
Dyrektor Szpitala Powiatowego
w Limanowej im. Miłosierdzia Bożego

Z końcem sierpnia br. podpisano umowę na dostawę i montaż cyfrowego aparatu rentgenowskiego typu Telekomando do 
Pracowni RTG zlokalizowanej na II piętrze budynku głównego Szpitala (budynek A). Zakupiony aparat to FLEXAVISION, typu: 
F4, producent: SHIMADZU CORPORATION, rok produkcji 2022. Aparat jest już zamontowany w pracowni. Obecnie prowadzo-
ne są testy nowego urządzenia oraz rozruch urządzeń stanowiących wyposażenie nowej pracowni oraz sterowni. 

dr Marcin Radzięta

Dyrektor
Szpitala Powiatowego w Limanowej 

Imienia Miłosierdzia Bożego

Spokojnego przeżywania tajemnicy Narodzenia Bożego, 
Świąt białych, pachnących choinką, pełnych odpoczynku, 

spędzonych w ciepłej, rodzinnej atmosferze.
 Dużo chwil roziskrzonych kolędą, 

upominków radujących serce oraz wielu ciepłych słów i ubogacających spotkań.

Nowego Roku spełniającego wszelkie marzenia, pełnego optymizmu,
wiary, szczęścia i powodzenia...

życzy

sowej pracowni pod nowy sprzęt. Prze-
prowadzone zostały również roboty ma-
jące na celu odnowienie korytarza Ze-
społu Pracowni Techniki Obrazowej - 
trwają ostatnie prace związane z tą czę-
ścią inwestycji. W ramach robót budo-
wlanych wykonano nową instalację wen-
tylacji mechanicznej i klimatyzacji oraz 
instalację elektryczną. Przebudowano 
także  instalację wod-kan i c.o. W pomie-
szczeniach  pracowni  oraz na korytarzu 
wykonano nowy sufit podwieszany oraz 
nowe posadzki z wykładziny rulonowej 
PCV. We wszystkich pomieszczeniach 
objętych modernizacją wymieniono 
drzwi wewnętrzne oraz parapety. W po-
mieszczeniu pracowni uzupełnione zo-
stały także osłony stałe zabezpieczające 
przed wydostawaniem się promieniowa-
nia RTG - w tym celu ściany obłożone zo-
stały blachą ołowianą.

Cyfrowy aparat do radiografii i fluoro-
skopii SHIMADZU FLEXAVISION F4 to 
najnowszy model serii FLEXAVISION 

Wartość całej inwestycji  

1 759 864,35 zł
z czego:

1 400 000 zł dofinansowanie z 
Funduszu przeciwdziałania Covid-19
359 864,35 zł wkład własny Szpitala

umożliwiający wykonywanie szerokiego 
zakresu badań, od lewatywy barowej po 
żołądkowo-jelitowe, interwencyjne pro-
cedury radiologii pozanaczyniowej, DIP i 
inne akwizycje środków kontrastowych 
dróg moczowych. Z łatwością można rów-
nież wykonać ogólne badania radio-
graficzne klatki piersiowej, miednicy i koń-
czyn, a także z zakresu chirurgii ortope-
dycznej.

Zastosowany w aparacie bezprzewodowy 
dynamiczny detektor cyfrowy wysokiej 
rozdzielczości i czułości pozwala na akwi-
zycje obrazów do 15 klatek na sekundę. 
Panel detektora o rozmiarze obszaru robo-
czego 43 cm x 43 cm umożliwia wykony-
wanie badań o szerokim zakresie.

Różne funkcje redukcji i kontroli ekspo-
zycji sprawiają, że badania są bezpiecz-
niejsze - zarówno dla pacjentów, jak i per-
sonelu medycznego. Pulsacyjna fluoro-
skopia oraz inteligentne filtry utwardza-
jące (filtry utwardzające wiązkę promie-

niowania), wyjmowana kratka 
przeciwrozproszeniowa w dowol-
nej pozycji oraz wirtualna koli-
macja pozwalają zminimalizować 
dawkę promieniowania rentge-
nowskiego.

FLEXAVISION F4 oferuje szero-
ką gamę rozwiązań, które przy-
czyniają się do wydajnego 
przepływu pracy oraz bezpie-
czeństwa pacjentów i techni-
ków.

Zakup i montaż nowego aparatu RTG 
wymagał prac związanych z dostoso-
waniem pomieszczenia dotychcza-
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Pływanie w zimie? Tylko na Pływalni Limanowskiej

Pływanie zapewnia szereg korzyści dla naszego zdrowia. W okresie zimowym szczególnie wpływa na wzrost od-
porności organizmu oraz poprawia krążenie. Sprzyja poprawie nastroju oraz zapewnia dobry sen i odpoczynek. 
Dlatego zimą tym bardziej zachęcamy do skorzystania z wodnych atrakcji Pływalni Limanowskiej. 

Baseny i SPA
Dla aktywnych udostępniamy basen sportowy 25m i ba-
sen rekreacyjny. W basenie rekreacyjnym są 3 masaże gór-
ne - bicze wodne - o różnych rodzajach strumienia, masaż 
stóp oraz leżanka wodna z hydromasażem. Poszukujący 
relaksu i wypoczynku mogą skorzystać z dwóch jacuzzi, 
sauny fińskiej, łaźni parowej oraz groty solnej. Miejsce to 
nadaje się także do wspólnych rodzinnych pobytów. 
Najmłodsi klienci mają możliwość zjazdu w 50 metrowej 
rurze oraz zabawy w brodziku z grzybkiem wodnym. 
Kręgielnia, squash i bilard
Budynek Pływalni Limanowskiej to nie tylko wodne atrak-
cje. Na terenie ośrodka znajduje się również kręgielnia 
dwutorowa z salą do spotkań integracyjnych. Udostępnia-
my także salę do squasha, salę ze stołem do bilarda oraz 
cymbergaja. W obiekcie znajdują się również sklep z akce-
soriami pływackimi i kawiarnia.
Aktywnie na pływalni
W obiekcie pływalni działają szkółki pływackie, których in-
struktorzy regularnie prowadzą zajęcia indywidualne oraz 
dla grup zorganizowanych. Kilka razy w tygodniu odbywa-
ją się zajęcia z aqua fitness i zumby, które prowadzone są 
przez doświadczonych instruktorów. Zajęcia z gimnastyki 

w wodzie połączone z wykorzystaniem masaży wodnych 
w basenie rekreacyjnym to idealna forma odnowy biolo-
gicznej.
W swojej ofercie Pływalnia Limanowska posiada również 
atrakcyjne ceny biletów. Upusty w ramach karty dużej 
rodziny czy biletów rodzinnych zachęcają do wspólnego 
pobytu. Seniorzy w godzinach południowych, przez pięć 
dni w tygodniu płacą za bilet 25% mniej. Praktycznym 
rozwiązaniem jest także posiadanie karnetu pływalni. Do 
każdego doładowania tej karty, pływalnia dokłada bonu-
sowe kwoty do wykorzystania, w tym nawet do 50 zł.
Masz pytania? Skontaktuj się z nami tel: 18 337 01 18 
wew.23, email: plywalnialimanowska@gmail.com
Pływalnia Limanowska, ul. Zygmunta Augusta 37,
 34-600 Limanowa



TRASY WOKÓŁ GÓRY

MOGIELICA

www.trasymogielica.pl
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600 070 948
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