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Gmina Limanowa zaprasza! 

Gmina Limanowa to malownicza gmina położona w Beskidzie 

Wyspowym, w województwie małopolskim, w powiecie limanowskim. W jej 

skład wchodzi 21 wsi, które zamieszkuje ok. 23 tysiące mieszkańców. Atutami 

gminy są urozmaicone tereny górskie, zachęcające do spacerów i wszelkiej 

aktywności fizycznej. Każdy tu znajdzie coś dla siebie: są ciekawe zakątki, 

urokliwe miejsca, historyczne pamiątki, jest bogate dziedzictwo kulturowe                

i zakorzenione w zwyczajach i obrzędowości mieszkańców. Gmina Limanowa              

o każdej porze roku ma do zaoferowania ciekawe atrakcje. Szczególnie 

zapraszamy Was, Drodzy Seniorzy, w Waszej jesieni życia, do korzystania z jej 

uroków, propozycji, usług i  wszystkiego tego, co oferuje właśnie dla Was                   

i z myślą o Was.  

Niniejsza broszurka ma za zadanie ułatwić Wam dostęp do podstawowych 

informacji. Zawarte są tutaj najważniejsze wiadomości z dziedziny zdrowia, 

usług opiekuńczo – rehabilitacyjnych, instytucji świadczących usługi 

opiekuńcze. Zgromadzono tutaj także z myślą o Was przegląd atrakcji 

turystycznych i kulturalnych dostępnych na terenie gminy, by zachęcić Was do 

aktywnego uczestnictwa w życiu społeczno-kulturalnym społeczności lokalnej. 

Zachęcamy do korzystania z oferty kierowanej specjalnie do Was, w myśl słów, 

jakie wypowiedział nasz Wielki Nauczyciel Jan Paweł II: W miarę jak wzrastać 

będzie średnia długość życia, a w konsekwencji także liczba ludzi starszych, 

coraz bardziej konieczne będzie krzewienie kultury, która akceptuje i ceni 

starość, a nie spycha jej na margines społeczeństwa.  
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I. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Limanowej: rola i misja 

 

Ośrodek pomocy społecznej, ośrodek pomocy rodzinie – instytucja 

samorządowa świadcząca pomoc społeczną, działająca w każdej gminie                      

(w gminie miejskiej jest to Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - MOPS), 

natomiast w gminie wiejskiej to Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – GOPS. 

Pomoc społeczna: 

Ma na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji 

życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne 

uprawnienia, zasoby i możliwości. Wspiera osoby i rodziny w zaspokajaniu 

niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających 

godności człowieka, podejmuje działania zmierzające do usamodzielnienia osób 

i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem. 

Ośrodek Pomocy Społecznej może udzielić również pomocy w postaci: 

- usług opiekuńczych; 

- skierowania do Domu Pomocy Społecznej; 

- skierowania na Warsztaty Terapii Zajęciowej; 

- zaopatrzenia w sprzęt medyczny, przedmioty ortopedyczne i środki 

pomocnicze. 

W strukturach GOPS działa „Punkt informacji, wsparcia i pomocy dla 

osób dotkniętych przemocą w rodzinie” 

 KONTAKT 

ul. Matki Boskiej Bolesnej 18 B 

34-600 Limanowa 

tel. 18  337 36 57 

gops_lwa@ns.onet.pl 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Samorząd_gminny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pomoc_społeczna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gminy_w_Polsce
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gmina_miejska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gmina_wiejska
mailto:gops_lwa@ns.onet.pl
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II. Instytucje wspierające Seniorów: 

1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

Główne zadania realizowane przez Centrum, z myślą o Seniorach, to:  

1. Organizowanie odpowiedniego przygotowania i szkolenia osobom i rodzinom 

podejmującym się funkcji rodziny adopcyjnej lub zastępczej; 

2. Podejmowanie działań zmierzających do ograniczania skutków 

niepełnosprawności, w tym udzielanie dofinansowania na rzecz osób 

niepełnosprawnych ze środków PFRON; 

3. Umieszczenie osób w domach pomocy społecznej o odpowiednich profilach; 

4. Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej z terenu 

powiatu; 

5. Udzielanie pomocy ofiarom przemocy; 

6. Nadzór nad funkcjonowaniem  Domów Pomocy;                                              

Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej; 

7. Współpraca z Powiatową Społeczną Radą do Spraw Osób 

Niepełnosprawnych oraz miejscowymi organizacjami pozarządowymi w celu 

tworzenia planów działania i ich realizacji. 

 

KONTAKT 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej 

34-600 Limanowa, ul. J. Marka 9 

tel/fax: (18) 33 37 825, tel. (18) 33 37 827, (18) 33 75 826 

e-mail: pcpr@powiat.limanowa.pl 
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2. Środowiskowy Dom Samopomocy 

ŚDS świadczy dla uczestników bezpłatne usługi o charakterze: 

 medycznym  

 opiekuńczo-wychowawczym 

 kulturalno- rekreacyjnym 

 ŚDS zapewnia także odpłatnie wyżywienie na czas pobytu uczestnika. 

Uczestnicy są przyjmowani na podstawie decyzji administracyjnej Kierownika 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w oparciu o komplet dokumentów 

określonych ustawą o pomocy społecznej, przedłożony przez                                      

Ośrodek właściwy co do miejsca pobytu uczestnika. 

Pobyt w Domu następuje za zgodą osoby lub jej przedstawiciela ustawowego. 

Uczestnicy uprawnieni są do: 

 tworzenia i organizacji własnego samorządu; 

 wyboru i wpływu na rodzaj prowadzonej terapii zajęciowej; 

 bezpłatnego korzystania z usług medycznych, opiekuńczych 

świadczonych przez specjalistyczne służby; 

 posiłków na czas pobytu w ŚDS; 

 podmiotowego traktowania i partnerstwa ze strony personelu. 

Do obowiązków uczestników przebywających w ŚDS należy: 

 przestrzeganie regulaminu ŚDS; 

 czynny udział w terapii zajęciowej według zaleceń oraz podpisanego 

kontraktu socjalnego; 

 stosowanie się do wskazań i zaleceń medycznych; 

 przestrzeganie harmonogramu zajęć oraz ogólnych zasad współżycia 

zatwierdzonych przez samorząd uczestników; 

 udział w imprezach integracyjnych organizowanych przez ŚDS. 

Cele Środowiskowego Domu Samopomocy obejmują w szczególności: 
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 integrację społeczną tj. umożliwienie osobom niepełnosprawnym 

pozostanie w społeczności lokalnej oraz środowisku rodzinnym;  

 kształtowanie umiejętności samodzielnego prowadzenia gospodarstwa 

domowego, planowania budżetu, załatwiania spraw urzędowych; 

 aktywizowanie uczestników tj. rozwijanie ich zainteresowań, 

indywidualnych uzdolnień poprzez udział w różnorodnych zajęciach                    

w postaci rehabilitacji ruchowej, zajęciowej, muzykoterapia, 

psychoterapia itp.; 

 tworzenie warunków, w których uczestnicy będą mogli realizować 

potrzeby bytowe, samorealizacji, rekreacyjno-kulturowe, religijne, 

towarzyskie i inne; 

 psychoterapie grupową, indywidualną, socjoterapię, terapię zajęciową;  

 profilaktyka w zakresie zdrowia psychicznego, wzmacnianie 

samokontroli, stosowania zaleceń , stosowania zaleceń terapeutycznych, 

systematyczne zażywanie leków, udział w różnych formach terapii; 

 kreowanie postaw samorządności i zaangażowania uczestników na rzecz 

Domu; 

 umożliwienie rozwoju kulturowego i osobowości uczestników; 

 podejmowanie i utrzymywanie ciągłego kontaktu z rodzinami 

uczestników oraz ze środowiskiem lokalnym. 

Zadaniem Domu jest: 

 zapewnienie rehabilitacji społecznej uczestnikom; 

 inspirowanie powstawania grup wsparcia i wzmacnianie więzi 

społecznych w środowisku; 

 zapewnienie psychologicznej i psychiatrycznej opieki zdrowotnej. 
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KONTAKT:  

Środowiskowy  Dom Samopomocy w Limanowej 

34-600 Limanowa, ul. Kilińskiego 11 

poniedziałek - piątek w godz. 7:00 - 15:00 

tel/fax (0-18) 337 50 85 

e-mail: sds_limanowa@op.p  

 

3. Domy Pomocy Społecznej 

To placówki zapewniające całodobową opiekę osobom starszym, które ze 

względu na wiek, chorobę i stopień niepełnosprawności nie mogą samodzielnie 

funkcjonować w codziennym życiu, ich rodzina nie jest w stanie zapewnić im 

stosownej do potrzeb pomocy a pomoc w formie usług opiekuńczych jest 

niewystarczająca. 

W przypadku kierowania osoby do domu pomocy społecznej ocenia się 

całokształt sytuacji osoby lub rodziny, a więc także sytuację osobistą, zawodową 

oraz materialną. Skierowanie takie może być czas określony lub na stałe. 

Istnieją różne typy domów pomocy społecznej w zależności od tego, dla 

kogo są przeznaczone np. dla osób starszych, przewlekle chorych czy 

psychicznie chorych. Każdy przypadek rozpatrywany jest indywidualnie. 

Dlatego też w przypadku konieczności umieszczenia osoby w domu pomocy 

społecznej, należy zwrócić się do pracownika socjalnego w Ośrodku Pomocy 

Społecznej. 

DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ W POWIECIE: 

- Dom Pomocy Społecznej ,,DIANA” w Kasinie Wielkiej.   

Budynek spełnia wszystkie wymogi i standardy Ustawy o Pomocy Społecznej             

i wiążących się z Ustawą Rozporządzeń, co potwierdza wpis do Rejestru 

Domów Wojewody Małopolskiego i wydane bezterminowe zezwolenie 

Wojewody Małopolskiego na prowadzenie Domu. 
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KONTAKT: 

tel. 18 33-14-097    

 e-mail: biuro@dpskasinawielka.com.pl 

 

- Dom Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej jest jednostką organizacyjną 

powiatu limanowskiego, zajmującą się całodobową opieką nad przewlekle 

psychicznie chorymi. Dom dysponuje 48 miejscami.. 

Podstawowym celem DPS w Mszanie Dolnej jest zapewnienie bezpiecznego                         

i godnego życia osobom wymagającym całodobowej opieki z powodu choroby        

i niepełnosprawności, niemogącym samodzielnie funkcjonować w środowisku 

rodzinnym. Cel ten realizowany jest poprzez świadczenie szeregu usług                             

w zakresie potrzeb bytowych, opiekuńczych i edukacyjnych oraz tzw. usług 

wspierających. 

KONTAKT:  

Dom Pomocy Społecznej 

ul. Rakoczego 9 

34-730 Mszana Dolna 

tel. 18 33 10 15 

- Dom Pomocy Społecznej w Rabie Niżnej jest placówką stacjonarną pobytu 

czasowego, przeznaczoną dla dorosłych osób psychicznie chorych. Organizuje 

działania mające na celu wszechstronne zaspakajanie potrzeb mieszkańców, 

rozwiązywanie ich żywotnych problemów w ramach szeroko pojętej opieki, jak 

również zapewnienie mieszkańcom pełnej całodobowej opieki,                                         

z uwzględnieniem różnych form pielęgnacji, metod terapii, zabiegów 

usprawniających ruchowo oraz stosowanie podstawowych świadczeń 

opiekuńczych. 

 

mailto:biuro@dpskasinawielka.com.pl
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 - Dom Pomocy Społecznej w Szczyrzycu  

Placówka oferuje zajęcia z zakresu terapii zajęciowej, biblioterapii, arteterapii, 

hortiterapii, muzykoterapii, zajęcia komputerowe i treningi kulinarne oraz wiele 

innych dostosowanych do zainteresowań i możliwości mieszkańców. Zajęcia 

odbywają się zarówno w budynku jak i na zewnątrz, tj. w ogrodzie.  

Placówka zapewnia dostęp do lekarza rodzinnego, lekarza psychiatry, 

psychologa klinicznego oraz całodobową opiekę pielęgniarki. Wykwalifikowana 

kadra daje gwarancję fachowej opieki oraz bezpieczeństwa. W placówce panuje 

rodzinna atmosfera, co dodatkowo sprzyja zaklimatyzowaniu się nowych 

mieszkańców. 

KONTAKT:  

Szczyrzyc 182 

34-623 Szczyrzyc 

tel: 18 332 02 66 

 

III. W trosce o zdrowie Seniora 

1.Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) 

Misją Funduszu jest ułatwianie osobom niepełnosprawnym pełnego 

uczestnictwa w życiu zawodowym i społecznym. Fundusz gromadzi                      

i rozdysponowuje środki na aktywizację zawodową oraz rehabilitację społeczną 

osób niepełnosprawnych.  

KONTAKT:

Biuro PFRON  

al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa 

tel. 22 50 55 500  

tel:%2018%20332%2002%2066
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Kontakt z tłumaczem języka migowego (PJM/SJM) możliwy jest od 

poniedziałku do piątku w godzinach 08:30-15:30 .  

Ponadto w Biurze Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych przy al. Jana Pawła II 13 w Warszawie została zapewniona 

obsługa osób niesłyszących przy pomocy tłumacza języka migowego on-line 

(PJM/SJM). Tłumacz pozwala osobom niesłyszącym, które posługują się 

językiem migowym, na kontakt z urzędnikami.  

Osoby głuchoniewidome chcące skorzystać ze wsparcia tłumacza proszone są                 

o zgłoszenie takiej potrzeby co najmniej na 3 dni robocze przed zdarzeniem –             

z wyłączeniem sytuacji nagłych.  

Oddział Małopolski 

ul. Na Zjeździe 11 

30-527 Kraków Polska 

Tel: (12) 31-21-400 

Fax: (12) 415 86 85 

Email: krakow@pfron.org.pl 

 

2. Rehabilitacja 

 - "REH-MED" – niepubliczny zakład rehabilitacji leczniczej, zabiegi 

wykonywane są odpłatnie jak i w ramach ubezpieczenia.  

Oferta: 

 Porada lekarza specjalisty 

 Laser biostymulujący  

 Krioterapia  

 Pole magnetyczne 

 Elektrolecznictwo  

 Hydroterapia  

mailto:krakow@pfron.org.pl
http://www.reh-med.limanowa.pl/oferta/porada-lekarza-specjalisty.html
http://www.reh-med.limanowa.pl/oferta/laser-biostymulujacy.html
http://www.reh-med.limanowa.pl/oferta/krioterapia.html
http://www.reh-med.limanowa.pl/oferta/pole-magnetyczne.html
http://www.reh-med.limanowa.pl/oferta/elektrolecznictwo.html
http://www.reh-med.limanowa.pl/oferta/hydroterapia.html
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 Światłolecznictwo  

 Ćwiczenia lecznicze  

 Masaże lecznicze  

 Drenaż limfatyczny  

 Gimnastyka korekcyjna  

 

KONTAKT:  

ul. Józefa Piłsudskiego 61 

34-600 Limanowa 

tel. 18 337 81 02 

czynne: 7:30 - 17:00  

 

- NZOZ "RehStab". 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „RehStab” udziela świadczeń 

polegających na kompleksowej rehabilitacji wielonarządowej, ze szczególnym 

uwzględnieniem rehabilitacji ze wskazań neurologicznych, ortopedycznych (po 

urazach, zabiegach operacyjnych, w przypadkach schorzeń przewlekłych), 

reumatologicznych, onkologicznych. W ramach świadczeń wykonywane są: 

kompleksowa rehabilitacja - fizjoterapia, badania diagnostyczne oraz 

świadczenia towarzyszące. 

W NZOZ "RehStab" zlokalizowane są Przychodnie Specjalistyczne komercyjne: 

 Kardiologiczna  

 Internistyczna  

 Neurologiczna  

 Pediatryczna  

 Pulmunologiczna  

 Rehabilitacyjna  

http://www.reh-med.limanowa.pl/oferta/swiatlolecznictwo.html
http://www.reh-med.limanowa.pl/oferta/cwiczenia-lecznicze.html
http://www.reh-med.limanowa.pl/oferta/masaze-lecznicze.html
http://www.reh-med.limanowa.pl/oferta/drenaz-limfatyczny.html
http://www.reh-med.limanowa.pl/oferta/gimnastyka-korekcyjna.html
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Zapisy na wizyty możliwe są w godzinach 8:00 - 15:00 pod numerem telefonu: 

728 888 058. 

Oddziały "RehStab": 

Oddział Neurologii 

W oddziale znajduje się 38 łóżek dostosowanych do potrzeb pacjentów oraz 

nowoczesny sprzęt spełniający standardy europejskie.

Oddział Dzienny 

Oddział Rehabilitacji Dziennej świadczy usługi w ramach podpisanej umowy                

z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz komercyjnie.

Oddział Ogólnoustrojowy 

Na oddziale stały nadzór nad przebiegiem leczenia rehabilitacyjnego zapewniają 

lekarze, specjaliści: rehabilitacji, ortopedii, neurologii oraz chorób 

wewnętrznych.

Rehabilitacja Komercyjna 

Na oddziale świadczone są specjalistyczne konsultacje lekarskie z zakresu 

ortopedii, rehabilitacji medycznej, reumatologii, neurologii,                                   

chorób wewnętrznych kardiologii oraz laryngologii.

http://www.rehstab.pl/oddział-neurologiczny
http://www.rehstab.pl/oddział-ogólnoustrojowy/oddział-rehabilitacji-ogólnoustrojowej
http://www.rehstab.pl/oddział-ogólnoustrojowy/komercyjne-pobyty-rehabilitacyjne
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Leczenie dorosłych chorych ze śpiączką 

Z dniem 1 października 2017 r. w strukturach Niepublicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej "RehStab" rozpoczął swoją działalność zakład                                

rehabilitacji leczniczej dla dorosłych. 

 

Szpitalny Oddział Rehabilitacji 

Charakterystyka oddziału: 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „RehStab” - Oddział Rehabilitacji 

Stacjonarnej zlokalizowany jest w Szpitalu Powiatowym w Limanowej, na IV 

piętrze. Dysponuje 36 łóżkami stacjonarnymi. Pacjenci korzystający ze 

świadczeń rehabilitacyjnych, przebywają w Oddziale od 3 do 6 tygodni. 

Stały nadzór nad całym przebiegiem leczenia rehabilitacyjnego zapewniają 

lekarze, specjaliści: rehabilitacji, ortopedii, neurologii, chorób wewnętrznych. 

Pacjenci mogą również korzystać z pomocy oraz porad psychologa i logopedy. 

Zabiegi fizjoterapeutyczne wykonuje wysoko wykwalifikowana kadra 

magistrów rehabilitacji. Wszyscy fizjoterapeuci mają obowiązek podnoszenia 

swoich kwalifikacji przez udział w specjalistycznych kursach, zjazdach                       

i kongresach i ustawiczne samokształcenie. Każdy pacjent ma zagwarantowaną 

indywidualną terapię według najwyższych standardów. Umożliwia to 

maksymalne skrócenie czasu leczenia: 

Kontakt 

Szpital Powiatowy w Limanowej Imienia Miłosierdzia Bożego 

ul. Józefa Piłsudskiego 61 

34-600 Limanowa 

Centrala:  18/ 33-01-700 

Sekretariat:18/ 33-01-780 

http://www.rehstab.pl/oddziaĺ-dziecicy/leczenie-dorosłych-chorych-ze-śpiączką
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3.  Sprzęt Rehabilitacyjny – gdzie kupić lub wypożyczyć 

Dokumenty wymagane do wniosku o dofinansowanie zakupu sprzętu 

rehabilitacyjnego: 

- kopie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności; 

- zaświadczenie lekarskie wydane dla potrzeb przyznania dofinansowania do 

zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, wypełnionego przez lekarza specjalistę, 

ważne jeden miesiąc od dnia wystawienia; 

- fakturę pro – forma, oferta cenowa wystawiona przez wnioskodawcę; 

- zaświadczenie o dochodach netto wnioskodawcy i osób prowadzących 

wspólne gospodarstwo domowe, potwierdzające złożone we wniosku 

oświadczenie o dochodach; 

- pełnomocnictwo lub postanowienie sądu, jeżeli ustanowiono pełnomocnika lub 

opiekuna prawnego. 

 

Wypożyczalnie sprzętu: 

-   MEGAMED - Specjalistyczne Zaopatrzenie Medyczne 

Piłsudskiego 61  

Tel.: 18 337 05 56 

Wypożyczalnia sprzętu ortopedycznego: 

Łóżka rehabilitacyjne 

Łóżko pielęgnacyjno - rehabilitacyjne zostało zaprojektowane z myślą                         

o osobach niepełnosprawnych wymagających opieki. 

Wózki inwalidzkie 

Wózek inwalidzki umożliwia poruszanie się osobom niepełnosprawnym 

samodzielnie jak również przy pomocy. 

http://www.megamed.info/wozki-inwalidzkie/
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Balkoniki 

Balkoniki przeznaczone są dla osób ze schorzeniami narządów ruchu lub 

zaburzeniami równowagi. 

Inhalatory 

Inhalator elektryczny (nebulizator), stanowi jedno z najskuteczniejszych 

sposobów leczenia: chorób zakaźnych górnych. 

Koncentratory tlenu 

Koncentrator tlenu to urządzenie wytwarzające czysty tlen medyczny                             

z powietrza atmosferycznego. 

Ssaki 

Ssaki służą do odssysania górnych dróg oddechowych. 

 

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

ul. Józefa Marka 9 · 18 337 58 26 

Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego. 

Z Wypożyczalni mogą korzystać osoby z terenu Powiatu Limanowskiego, które 

mają problemy z poruszaniem się i przedłożą aktualne zaświadczenie lekarskie 

wskazujące na konieczność korzystania z określonego rodzaju sprzętu. 

Sprzęt rehabilitacyjny lub ortopedyczny udostępniany jest na okres do 6 

miesięcy z możliwością przedłużenia terminu w uzasadnionych przypadkach po 

podpisaniu aneksu do umowy. 

Zasady udostępniania sprzętu: 

 Wypożyczenie sprzętu jest bezpłatne; 

 W celu zabezpieczenia roszczeń odszkodowawczych, „Biorący do 

używania” zobowiązany jest wpłacić kaucję za wypożyczone przedmioty; 

http://www.megamed.info/balkoniki/
http://www.megamed.info/inhalatory/
http://www.megamed.info/koncentratory-tlenu/
http://www.megamed.info/ssaki/
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 Osoba ubiegająca się o wypożyczenie sprzętu rehabilitacyjnego                        

i ortopedycznego składa pisemny wniosek wraz z zaświadczeniem 

lekarskim wskazującym na konieczność korzystania z określonego 

rodzaju sprzętu; 

 Wypożyczenie odbywa się na podstawie umowy użyczenia; 

 Przed zawarciem umowy wymagane jest zapoznanie się wypożyczającego 

z Regulaminem Funkcjonowania Powiatowej Wypożyczalni Sprzętu 

Rehabilitacyjnego i Ortopedycznego prowadzonej przez Powiatowe 

Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej, poświadczone pisemnym 

oświadczeniem. 

Informacje na temat Wypożyczalni można uzyskać pod numerem telefonu: 

18 33 37 825 

Wypożyczania czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00. 

4. Zakłady Opiekuńczo – Lecznicze 

To przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego, albo jednostka organizacyjna 

przedsiębiorstwa, która udziela stacjonarnie i całodobowo usług medycznych 

obejmujących długoterminową opiekę medyczną oraz pielęgnację pacjentów, 

którzy nie wymagają hospitalizacji. Zakłady opiekuńczo-lecznicze powinny 

dysponować pomieszczeniami dostosowanymi do potrzeb osób 

niepełnosprawnych, oferować rozwiązania dietetyczne zgodne                                    

z zapotrzebowaniem i stanem zdrowia podopiecznych, a także zapewniać 

produkty lecznicze oraz wyroby medyczne. Celem działalności ZOL jest 

przywrócenie pacjentowi możliwie jak największej sprawności fizycznej oraz 

psychicznej, co w przyszłości pozwoli mu na samodzielne funkcjonowanie w 

warunkach domowych. Zakład opiekuńczo-leczniczy zapewnia pielęgnację 

oraz rehabilitację w zakresie podstawowym. Lekarze dyżurują w dzień, w razie 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Przedsi%C4%99biorstwo
https://pl.wikipedia.org/wiki/Podmiot_leczniczy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rehabilitacja_medyczna
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potrzeby wzywani są na oddział również w godzinach nocnych. Przez całą dobę 

zapewniona jest pomoc pielęgniarska. 

Do zakładu opiekuńczo-leczniczego kwalifikują się osoby, które mają 

zakończony proces leczenia, są w pełni zdiagnozowane, nie wymagają 

hospitalizacji, a jednocześnie ich stan zdrowia nie pozwala na samodzielne 

funkcjonowanie. Pobyt w zakładzie opiekuńczo-leczniczym jest 

współfinansowany ze środków NFZ. NFZ finansuje świadczenia zdrowotne 

(koszty badań i leków, wyrobów medycznych i produktów leczniczych), nie 

ponosi natomiast kosztów wyżywienia i zakwaterowania, których finansowanie 

spoczywa na pacjencie. 

Najbliższe Zakłady Opiekuńczo – Lecznicze: 

- Szpitalny Stacjonarny Oddział Opiekuńczo – Leczniczy 

Sekretariat: 604 283 888 

email: rehstab@o2.pl 

ul. Piłsudskiego 53, 34-600 Limanowa 

 

- Szpital Miejski w Rabce Zdroju Oddział ZOL 

Tel.: Ordynator: (18) 2685770 

Pielęgniarka oddziałowa: (18) 2685735 

 

- ZOL Czchów 

www.czchow.pl/gzoz/ 

Tel: (14) 6843210 

5. Pielęgniarka Środowiskowa 

Świadczenia pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej. 

Opieka świadczona jest dla osób które: 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Narodowy_Fundusz_Zdrowia
mailto:rehstab@o2.pl
http://www.czchow.pl/gzoz/
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- ze względu na istniejące problemy zdrowotne ( stany poszpitalne lub 

schorzenia przewlekłe) wymagają udzielania systematycznych świadczeń 

pielęgniarskich); 

- nie są objęte świadczeniami opieki długoterminowej realizowanej stacjonarnie; 

- złożyły deklarację wyboru pielęgniarki POZ. 

Warunki niezbędne do objęcia opieką: 

- złożona deklaracja wyboru POZ ( podstawowej opieki zdrowotnej); 

- informacja telefoniczna lub wizyta opiekuna w gabinecie pielęgniarki celem 

zgłoszenia konieczności objęcia opieką. 

Uwaga: Świadczenie jest bezpłatne. 

PIELĘGNIARSKA OPIEKA DŁUGOTERMINOWA 

Pielęgniarska opieka długoterminowa jest to opieka nad obłożnie i przewlekle 

chorymi przebywającymi w domu, którzy nie są zdolni do samoopieki                            

i samopielęgnacji i osoby, które w skali Barthel uzyskały od 0 do 40 punktów. 

Dokumenty niezbędne do objęcia opieką: 

- skierowanie do objęcia pielęgniarską domową opieką długoterminową (od 

lekarza ubezpieczenia zdrowotnego; jeżeli chory wcześniej przebywał                            

w szpitalu, może je wystawić lekarza prowadzący); 

- ocena stanu zdrowia w skali Barthel dokonana przez pielęgniarkę POZ                         

i potwierdzoną przez lekarza POZ. 

Gdzie składać dokumenty: 

- w podmiotach leczniczych, świadczących pielęgniarską opiekę domową: 

1)  Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Lekarska Ogólna  

      34-600 Limanowa, ul. Matki Boskiej Bolesnej 10  

       Gabinet pielęgniarki środowiskowej - rodzinnej  

http://rynekmedyczny.polki.pl/Gabinet_pielęgniarki_środowiskowej_rodzinnej,Limanowa,Matki_Boskiej_Bolesnej,ZOZ,1621249,1621250,3832647
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2) Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska 

     

     34-600 Limanowa, ul. Piłsudskiego 12 

 

     Gabinet pielegniarki środowiskowo-rodzinnej  

 

3) Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Limanowej  

 

    34-601 Limanowa, ul. Starodworska 5 

 

    Gabinet pielęgniarki środowiskowej  

 

4) Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Męcinie  

     34-654 Męcina, ul. Męcina 536  

    Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej  

 

6. Opieka hospicyjna 

Hospicja są placówkami, w których mogą przebywać osoby terminalnym 

stadium choroby. Pacjent trafia do hospicjum na podstawie skierowania od 

lekarza pierwszego kontaktu lub innej placówki specjalistycznej – z poradni lub 

oddziału szpitalnego.  

Świadczenia te są całościową opieką na pacjentami chorującymi nieuleczalnie                   

i mają na celu zapobieganie i uśmierzanie bólu i innych objawów somatycznych, 

łagodzenie cierpień psychicznych, duchowych i socjalnych.  

Opieka ta obejmuje także wspomaganie rodziny chorych w czasie trwania 

choroby, jak i w okresie osierocenia, po śmierci chorego. 

Dokumenty niezbędne do skierowania do zakładu opiekuńczego: 

- skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego; 

- karta ubezpieczenia. 

Gdzie składać dokumenty: 

http://rynekmedyczny.polki.pl/Niepubliczny_Zakład_Opieki_Zdrowotnej_Przychodnia_Lekarska,Limanowa,Piłsudskiego,ZOZ,1631538,1631539
http://rynekmedyczny.polki.pl/Gabinet_pielegniarki_środowiskowo_rodzinnej,Limanowa,Piłsudskiego,ZOZ,1631538,1631539,1631542
http://rynekmedyczny.polki.pl/Niepubliczny_Zakład_Opieki_Zdrowotnej_w_Limanowej,Limanowa,Starodworska,ZOZ,1608652,1608653
http://rynekmedyczny.polki.pl/Gabinet_pielęgniarki_środowiskowej,Limanowa,Starodworska,ZOZ,1608652,1608653,1608656
http://rynekmedyczny.polki.pl/Niepubliczny_Zakład_Opieki_Zdrowotnej_w_Męcinie,Męcina,Męcina,ZOZ,1617886,1617887
http://rynekmedyczny.polki.pl/Gabinet_pielęgniarki_środowiskowo_rodzinnej,Męcina,Męcina,ZOZ,1617886,1617887,3832448
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- w hospicjum 

Najbliższe hospicja: 

- Oddział Medycyny Paliatywnej 

 Lokalizacja: oddział znajduje się w bocznym skrzydle szpitala na III piętrze. 

Kontakt: 

Dyżurka lekarska: 18/ 33-01-764 

Dyżurka pielęgniarek: 18/ 33-01-765 

Charakterystyka oddziału: 

Oddział świadczy wszechstronną, całodobową opiekę nad pacjentami 

cierpiącymi na nieuleczalne choroby. Najczęściej są to pacjenci z chorobą 

nowotworową, znajdujący się w terminalnym okresie życia. 

Celem tych wielokierunkowych działań jest poprawa jakości życia chorych i ich 

rodzin poprzez: 

 zapobieganie i uśmierzanie bólu oraz innych dolegliwości; 

 pielęgnację chorego; 

 wsparcie psychiczne i duchowe chorego oraz jego najbliższych;  

 stwarzanie godnych warunków w ostatnim etapie życia chorego.  

Oddział zaopatrzony jest w sprzęt rehabilitacyjno - pielęgnacyjny, służący do 

opieki nad pacjentem obłożnie chorym. 

Pomoc pacjentom niesie wyspecjalizowany w opiece hospicyjno-paliatywnej 

personel medyczny. Równie pomocna jest obecność psychologa, rehabilitanta, 

kapelana i wolontariuszy. 

Liczba łóżek: 20 
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- Stowarzyszenie Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo w Limanowej  

ul. Jana Pawła II 1, 34-600 Limanowa  

Powstałe w 1994 roku Hospicjum św. Wincentego a Paulo opiekuje się chorymi, 

głównie na choroby nowotworowe w ich domach rodzinnych. Podstawowymi 

zadaniami jest opieka hospicyjna nad osobami chorymi terminalnie i ich 

rodzinami, szerzenie w społeczeństwie wiedzy o możliwościach pomocy 

chorym, propagowanie idei hospicyjnej jako formy realizacji miłości                              

i poszanowania życia człowieka do naturalnej śmierci. Hospicjum raz na 

miesiąc organizuje wspólną Eucharystię dla osieroconych osób. Hospicjum 

działa wyłącznie na zasadach wolontariatu i skupia 14 wolontariuszy w tym                      

1 lekarza, 1 pielęgniarkę i 12 osób nie związanych zawodowo ze służbą 

zdrowia. 

Hospicja stacjonarne - województwo małopolskie: 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Uniwersytecki                 

w Krakowie  

Kraków, ul. Śniadeckich 10 

Tel. (12) 424 70 00 

 

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Krakowie  
Kraków, ul. Wielicka 267 

Tel. (12) 657 05 85 

 

Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką - Samodzielny Publiczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej w Kraków  
Kraków, ul. Wrocławska 1-3 

Tel. (12) 630 82 91 

 

Ośrodek Opieki Hospicyjnej Towarzystwa Przyjaciół Chorych "Hospicjum 

im. św. Łazarza"  
Kraków, ul. Fatimska 17 

Tel. (12) 641 46 57 w. 24 
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Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nowy Szpital w Olkuszu  

Olkusz, ul. 1000-Lecia 13 

Tel. (32) 758 13 50 

 

Caritas Diecezji Kieleckiej Zespół Placówek Opiekuńczo-Leczniczych                    

w Miechowie  
Miechów, ul. Szpitalna 1c 

Tel. (41) 383 06 04 

 

Szpital Powiatowy w Limanowej  
Limanowa, ul. Piłsudskiego 61 

Tel. (18) 330 17 64 

 

Szpital Specjalistyczny im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach  

Gorlice , ul. Węgierska 21 

Tel. (18) 355 32 91 

Zakład Rehabilitacji Leczniczej  
Stróże, ul. Stróże 622 

Tel. (18) 449 85 75 

 

Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Nowym Targu  
Nowy Targ, ul. Szpitalna 14 

Tel. (18) 263 32 10 

 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej  
Maków Podhalański, ul. Kasztanowa 17 

Tel. (33) 877 10 34 

 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rabce-Zdroju 
„Szpital Miejski”, Rabka-Zdrój, ul. Słoneczna 3 

Tel. (18) 267 60 40 w. 278 

 

Powiatowy Publiczny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy  

Brzesko, ul. Kościuszki 33 

Tel. (14) 663 01 09 

 

Caritas Diecezji Tarnowskiej Hospicjum Św. Brata Alberta  
Dąbrowa Tarnowska, ul. Św. Br. A. Chmielowskiego 16 

Tel. (14) 642 44 51 
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7. Apteki – Miasto Limanowa 

 

Apteka - M.B.Bolesnej  

      Limanowa M.B.Bolesnej 10  

      tel.: 183370146  

Apteka Hygieja 

     Limanowa Matki Boskiej Bolesnej 4  

      tel.: (0*18) 337 27 11  

 

Apteka "Nowa"S.C. 

      Limanowa Józefa Marka 20  

      tel.: 183370083  

Apteka Centrum 

       Limanowa Rynek 2  

       tel.: (18) 337 42 22  

 

Apteka Pigułka 

       Limanowa Rynek 9  

       tel.: (0*18) 337 26 95  

 

Apteka Beta S.C. 

Limanowa Augusta 6  

       tel.: 183371477 

Apteka Pod 7 

       Limanowa Jana Pawła II 7  

       tel.: (0*18) 337 20 64  

 

Apteka Sana 

      Limanowa Piłsudskiego 61 

      tel.: (0*18) 337 48 88  

 

Apteka - Witosa 

       Limanowa Witosa 3  

       tel.: (0*18) 337 27 44  

 

 

 

 

 

 

https://polki.pl/zdrowie/baza-aptek,mbbolesnej,62697,apteka.html
https://polki.pl/zdrowie/baza-aptek,hygieja,53568,apteka.html
https://polki.pl/zdrowie/baza-aptek,nowasc,62696,apteka.html
https://polki.pl/zdrowie/baza-aptek,centrum,53565,apteka.html
https://polki.pl/zdrowie/baza-aptek,pigulka,53566,apteka.html
https://polki.pl/zdrowie/baza-aptek,beta-sc,62694,apteka.html
https://polki.pl/zdrowie/baza-aptek,pod-7,53567,apteka.html
https://polki.pl/zdrowie/baza-aptek,sana,53569,apteka.html
https://polki.pl/zdrowie/baza-aptek,witosa,53570,apteka.html


 

25 

 

Apteki: Gmina Limanowa 

    

  Apteka Pod Magnolią                                                      

880, 34-654 Męcina  

18 333 68 85  

 

Apteka Vademecum  

536, 34-654 Męcina  

 

 

IV. Ulgi i Uprawnienia dla Seniorów. 

 Przywileje, ulgi i zniżki dla seniorów             

POLITYKA SENIORALNA 

Emeryci (i renciści) mają ustawowe prawo do dwóch przejazdów w ciągu roku 

ze zniżką 37 proc. wszystkimi rodzajami pociągów. Dodatkowo poszczególne 

spółki kolejowe oferują własne zniżki - najczęściej od 15 do 30 proc.  

Upusty dla seniorów u przewoźników autobusowych sięgają od 20 do 35 proc., 

czasami zniżki oferują też linie lotnicze (10-25 proc.). 

Ulgi na przejazdy komunikacją miejską dla emerytów zależą od decyzji władz 

lokalnych. Zazwyczaj starsi mieszkańcy przy zakupie biletów korzystają z 50 

proc. zniżki. Po przekroczeniu 70 r.ż. transport miejski jest darmowy. 

Osoby kończące 65 lat mają ustawowe prawo do ulgowych wstępów do 

muzeów państwowych. Kina, teatry czy baseny przyznają ulgi indywidualnie. 

We wszystkich przypadkach zniżka wynosi zazwyczaj 50 proc. 

Część seniorów nie musi też płacić abonamentu rtv - z opłaty zwolnione są 

osoby, które ukończyły 60 lat i mają prawo do emerytury, której wysokość nie 

przekracza 50 proc. miesięcznego wynagrodzenia. Abonamentu nie płacą też 

osoby pobierające zasiłek lub świadczenie przedemerytalne. Wszystkie osoby 

powyżej 75 r. ż. mogą korzystać z radia czy telewizji za darmo. 

https://mapa.targeo.pl/mecina,880%20
tel:183336885
https://mapa.targeo.pl/mecina,536%20
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Senior jest także chroniony w miejscu pracy - pracodawca nie może bowiem 

wypowiedzieć umowy o pracę osobie, której brakuje nie więcej niż 4 lata do 

emerytury - są jednak wyjątki od tej reguły. Warunkiem jest zatrudnienie na 

podstawie umowy o pracę. 

Ponadto warto wiedzieć, że osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności mogą 

korzystać z następujących uprawnień: 

1)   lekki stopień niepełnosprawności: 

- dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych z PERON; 

- dofinansowanie do sprzętu ortopedycznego i rehabilitacyjnego z PERON; 

- dofinansowanie do likwidacji barier funkcjonalnych np. architektonicznych, 

technicznych z PERON. 

2) umiarkowany stopień niepełnosprawności: 

- zasiłku pielęgnacyjnego, w przypadku gdy niepełnosprawność powstała przed 

21 r.ż.; 

- dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych z PERON; 

- dofinansowanie do sprzętu ortopedycznego i rehabilitacyjnego z PERON; 

- dofinansowanie do likwidacji barier funkcjonalnych np. architektonicznych, 

technicznych z PERON; 

- zniżek w opłatach telekomunikacyjnych i odbiornikach radiowych ; 

- zasiłku stałego z ośrodka pomocy społecznej ( uzależnione od domu dochodu); 

- odliczeń niektórych wydatków od dochodu w urzędzie skarbowym. 

3) znaczny stopniem niepełnosprawności: 

- zasiłku pielęgnacyjnego, w przypadku gdy niepełnosprawność powstała przed 

21 r.ż; 

- dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych z PERON; 

- dofinansowanie do sprzętu ortopedycznego i rehabilitacyjnego z PERON; 

- dofinansowanie do likwidacji barier funkcjonalnych np. architektonicznych, 

technicznych  z PERON; 
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- zniżek w opłatach telekomunikacyjnych i odbiornikach radiowych - zasiłku 

stałego z ośrodka pomocy społecznej ( uzależnione od domu dochodu); 

- odliczeń niektórych wydatków od dochodu w urzędzie skarbowym; 

- karty parkingowej. 

V. Kultura – oferta dla Seniora 

1. Gminne Biblioteki Publiczne: 

 Gminna Biblioteka Publiczna w Starej Wsi i Filie 

Gminna Biblioteka Publiczna w Starej Wsi jest samorządową instytucją kultury 

gminy Limanowa, której działalność koncentruje się na upowszechnianiu 

czytelnictwa i propagowaniu kultury. Działania bibliotek gminnych kierują 

szeroką ofertę nie tylko dla dzieci i młodzieży, ale i dla Seniorów. W zbiorach 

bibliotecznych są książki z dużą czcionką, adresowane do osób starszych                   

o różnorodnej tematyce: poradniki, książki religijne, obyczajowe, kulinarne.              

W ofercie kulturalnej bibliotek jest szeroki wachlarz spotkań i wykładów na 

ciekawe tematy, m.in. wykłady o zdrowiu, rehabilitacji, ruchu, spotkania                    

z lekarzami, nauczycielami, księżmi, historykami. Biblioteki organizują także 

warsztaty artystyczne, podczas których wykonywane są stroiki wielkanocne               

i bożonarodzeniowe, ozdoby i bukiety z bibuły i wiele innych.  Ponadto 

biblioteki organizują także kursy komputerowe i naukę korzystania z Internetu, 

kursy o finansach, wycieczki dla Seniorów. Gminne biblioteki pełnią funkcję 

swoistych centrów kultury, zwłaszcza w miejscowościach na terenie gminy, 

gdzie są jedynymi instytucjami o takim charakterze. Dużą wagę biblioteka 

przykłada do realizacji zadań popularyzujących lokalny dorobek artystyczny                             

i przyczyniających się do rozbudzania świadomości patriotycznej ,,Małej 

Ojczyzny”, wzmocnienia więzi społecznych i budowania tożsamości 

kulturowej.  
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Na terenie gminy funkcjonuje GBP w Starej Wsi i 6 Filii: 

Gminna Biblioteka Publiczna                  

w Starej Wsi 

Tel.: 18 3329042 

 

Filia w Siekierczynie 

  Tel.: 18 3327775 

Filia w Kaninie 

Tel. 18 3345353 

 

Filia w Pisarzowej 

Tel.: 18 3328103 

 

Filia w Męcinie 

Tel.: 18 3327777 

Filia w Rupniowie 

Tel. 18 3322490 

Filia w Nowym Rybiu 

 

 

 

2. Uniwersytet III Wieku 

Limanowski Uniwersytet Trzeciego Wieku 

 Limanowski Uniwersytet Trzeciego Wieku  ma charakter otwarty. Słuchaczami 

mogą być osoby mające wykształcenie co najmniej średnie, będące w wieku 

przedemerytalnym, jak również emeryci, renciści oraz osoby bezrobotne                    

w starszym wieku, mieszkańcy miasta Limanowa i Powiatu Limanowskiego. 

Kontakt 

34-600 Limanowa ul Jana Pawła II. 42 

ADRES DO KORESPONDENCJI: 

34-600 Limanowa ul. Jana Pawła II.42 

e-mail: sekretariat@utw.limanowa.edu.pl 

strona internetowa: http://www.utw.limanowa.edu.pl 

 

 

http://www.utw.limanowa.edu.pl/index.php/stowarzyszenie.html
http://www.utw.limanowa.edu.pl/index.php/kontakt.html
mailto:sekretariat@utw.limanowa.edu.pl
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SEKRETARIAT czynny: 

poniedziałek: 9.00 - 12.00  

środa: 11.00 - 14.00 

piątek: 9.00 - 12.00 

telefon: 797 488 143 

 

 3. Koła Gospodyń Wiejskich 

Koła Gospodyń Wiejskich pełnią nieocenioną rolę w procesie kultywowania                

i podtrzymywania tradycji i regionalizmu. Na terenie gminy Limanowa działa 

12 KGW. Są to Koło Gospodyń Wiejskich Kłodne, Lipowe, Łososina Górna, 

Makowica, Męcina, Pasierbiec, Pisarzowa, Rupniów-Centrum, Rupniów-

Bednarki, Sowliny, Stara Wieś I, Stara Wieś II. Panie z Kół Gospodyń 

Wiejskich – to swoiste wulkany energii i zarazem niezwykłe talenty.  

Upowszechniają wiedzę o dorobku  regionu, pielęgnują tradycję, zachowują od 

zapomnienia wszystko to, co warte przekazania młodszym pokoleniom, 

kształtując jednocześnie poczucie tożsamości lokalnej. Gospodynie z KGW 

biorą udział w różnego typu konkursach, przeglądach, uroczystościach 

kościelnych i państwowych, racząc podniebienia wszystkich przybyłych 

wspaniałymi potrawami, które od lat przygotowywały ich mamy i babcie. KGW 

to swoisty skarbiec pamięci – niewyczerpane źródło informacji dawnych lat                

i strażniczki naszej rodzimej tradycji. 

VI. Turystyka i rekreacja dla Seniora 

1.Atrakcje turystyczne miasta i gminy Limanowa: 

1. Zabytki sakralne 

Dużą atrakcją Limanowszczyzny są zabytkowe kościółki i kapliczki z ciekawym 

wystrojem i polichromią. Są one świadectwem tradycji oraz bogatą skarbnicą 

wiedzy o regionie.  
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Przykładem może być drewniany kościółek w Łososinie Górnej, Pisarzowej, 

Męcinie, Pasierbcu. Dominującą budowlą w centrum Limanowej zdecydowanie 

jest Bazylika -Sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej. Warto też zwiedzić 

Klasztor OO.Cystersów w Szczyrzycu.  

2. Muzea 

Muzeum Ziemi Limanowskiej  

To miejsce, w którym można poznać całą historię regionu, poprzez wystawy 

stałe i czasowe związane z miejscowością i okolicami. Muzeum znajduje się               

w doskonałej lokalizacji Limanowej, przy ulicy Józefa Marka 13. 

Muzeum Parafialne  

Skarbnica wiedzy o regionie. Można tu obejrzeć zbiory sztuki sakralnej, ludowej 

oraz pamiątki związane z historią sanktuarium i miasta.  

     3. Cmentarze wojenne:  

Cmentarz wojenny nr 368 na Jabłońcu powstał w obecnym kształcie w latach 

1915 – 1918. Pochowano na nim ponad 400 żołnierzy armii austro – 

węgierskiej, niemieckiej i rosyjskiej, którzy zginęli w grudniu 1914 roku                    

w czasie operacji limanowsko – łapanowskiej. 

Cmentarz wojenny nr 369 w Starej Wsi pochodzi z okresu I Wojny 

Światowej, położony jest pod lasem, na wschodnich stokach Golcowa (752 m 

n.p.m.) i leży na granicy Siekierczyny i Starej Wsi. Na cmentarzu pochowano 

żołnierzy armii austro-węgierskiej oraz rosyjskiej, którzy polegli w Bitwie pod 

Limanową w grudniu 1914 roku.  

4. Trasy turystyczne 

Góra Jaworz (921 m n.p.m.) – najwyższy szczyt Pasma Łososińskiego                       

w Beskidzie Wyspowym. Znajduje się tam drewniana wieża widokowa, z której 

można podziwiać piękny krajobraz okolicznych miejscowości. 

Góra Paproć (645 m n.p.m.). To właśnie tutaj, co roku przed wakacjami 

odbywa się impreza plenerowa pn. Otwarcie Sezonu Turystycznego na Ziemi 

https://www.polskieszlaki.pl/kosciol-w-lososinie-gornej.htm
https://www.polskieszlaki.pl/sanktuarium-w-limanowej.htm
https://www.polskieszlaki.pl/muzeum-ziemi-limanowskiej.htm
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Limanowskiej, poprzedzona uroczystą mszą świętą w Kaplicy pw. Matki Bożej 

Królowej Beskidów 

Miejska Góra (716 m n.p.m.) wraz z Krzyżem Jubileuszowy o wysokości 37 m 

upamiętniającym 2000 lat Chrześcijaństwa to wizytówka miasta. 

 

2. Basen Miejski: 

kryta pływalnia z szeregiem atrakcji i stałą opieką ratowników WOPR. 

Dla Seniorów polecamy w szczególności:  

- BASEN PŁYWACKI  

(Wymiary 25x12,5x1,2/1,8m.) 

6 torów pływackich, wyposażony w podnośnik fotelikowy dla 

niepełnosprawnych. Temperatura wody do 27 st. C.; 

- BASEN SZKOLENIOWO – REKREACYJNY  

(Wymiary12,5mx6,5m powierzchni 81m2) 

 Kaskada, podwójny wąskostrumieniowy natrysk do masażu, - masaż ścienny 3-

dyszowy, gejzer powietrzny, leżanka powietrzna. Temperatura wody 28 st. C.; 

- BASEN SPA (JACUZZI) okrągły  

i BASEN SPA (JACUZZI) 5-kątny narożny: 

Z ławeczkami dla 6 osób siedzących, 8 dysz masażu wodno-powietrznego, 

masaż powietrzny perełkowy. Temperatura wody 37 st. C. 

- ŁAŹNIA PAROWA 

Ścianki wraz z ławeczkami, kabina wyłożona szklaną mozaiką 

- SAUNA FIŃSKA 

Z przebieralnią, ścianki i sufit kabiny ze świerka skandynawskiego; 

- GROTA SOLNA 

Grota otwarta jest od poniedziałku do soboty w godz. 9.00-19.00. 
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Istnieje możliwość odbywania seansów poza ww. godzinami, po wcześniejszej 

rezerwacji telefonicznej. 

Rezerwacja pod nr: 501 025 258 

- HABITUS rehabilitacja 

tel. 501 025 258 

- terapia manualna 

- masaż leczniczy 

- rehabilitacja w basenie. 

 

VII. Telefony Alarmowe 

 Pogotowie Ratunkowe     - 999 

 Policja                              - 997 

 Straż Pożarna                   - 998 

 Telefon Alarmowy           - 112 

 Pogotowie Energetyczne – 991 

 Pogotowie Gazowe          - 992 


