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  Niech nadchodzące świąteczne dni Bożego Narodzenia,

będą znakiem Bożej obecności wśród nas,

wnosząc w nasze życie nadzieję, radość i miłość.

Życzymy, abyśmy w zdrowiu i pokoju, w rodzinnym gronie odnaleźli świat 

prawdziwych i nieprzemijających wartości,

które będą trwały w nas i dawały moc przez cały 2020 rok.

                 Jolanta Juszkiewicz                                                              Władysław Bieda   

          Przewodnicząca Rady Miasta                                         Burmistrz Miasta Limanowa

  Boże Narodzenie 2019 roku
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poniedziałek   7:30 - 17:00
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Dla nas był to czas bardzo pracowi-
ty, pełen trudnych decyzji i wyzwań 
inwestycyjnych. Jesteśmy mądrzej-
si o kolejne doświadczenia. Nie 
brakuje nam sił i zapału, aby dalej 
rozwijać nasze miasto. Dla miesz-
kańców, myślę, mijający rok 
zaznaczył się dużymi utrudnieniami 
w ruchu drogowym, spowodowa-
nymi rewitalizacją centrum miasta 
(głównie przebudową rynku i budo-
wą wielopoziomowego parkingu). 
Jednak jestem przekonany, że warto 
ponieść te chwilowe trudności, 
dla korzyści ze zrealizowanych 
inwestycji, które pozostaną na 
długie lata. Poprawią nie tylko 
funkcjonalność Limanowej, ale 
także estetykę. 

Naszymi priorytetowymi zadania-
mi, którym poświęcamy najwięcej 
czasu i uwagi są rewitalizacja 
rynku, rewitalizacja parku miejskie-
go wraz z zagospodarowaniem 
potoku Jabłonieckiego, przebudo-

wa Limanowskiego Domu Kultury, 
budowa nowej siedziby Miejskiej 
Biblioteki Publicznej, budowa 
bloku mieszkalnego przy ul. 
Fabrycznej, a także realizacja pro-
jektu niskoemisyjnego transportu 
miejskiego. 

Bez fałszywej skromności mogę 
stwierdzić, że sprawy naszego 
miasta, mimo trudnego okresu, idą 
w dobrym kierunku, a postęp prac 
widać gołym okiem. Na dalszych 
s t ronach informatora znajdą 
Państwo fotogalerię z opisem 
z postępu robót poszczególnych 
inwestycji. 

Wymienione tu przeze mnie zada-
nia obejmują wielomilionowe 
przedsięwzięcia, jednak mamy 
świadomość, że jest wiele zadań 
mniejszych, które oczekują na 
realizację i są dużym problemem 
dla mieszkańców. Po uchwaleniu 
budżetu miasta przeprowadzimy 
spotkania z mieszkańcami posz-

czególnych osiedli, na których 
omówimy szczegóły w tym zakre-
sie. Nie lekceważymy potrzeb 
mieszkańców i będziemy starali się 
sukcesywnie realizować zadania 
w miarę pozyskiwania środków. 

Niech nadchodzący rok będzie dla 
nas wszystkich rokiem szczęś-
liwym, w którym realizować się 
będą nasze plany i  spełniać 
marzenia.

Szanowni Państwo! 

Za nami niemalże 12 intensywnych miesięcy, które skłaniają nas do 
podsumowań, a jednocześnie podtrzymania deklaracji dalszej pracy na 
rzecz naszego miasta i mieszkańców. Żeby świadomie iść do przodu 
warto zastanowić się nad tym co przyniósł mijający rok. Takie 
spojrzenie da nam ogląd sytuacji, możliwość wyciągnięcia wniosków, 
ale również zdefiniuje nowe cele na 2020 rok. 
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Władysław Bieda

Burmistrz Miasta Limanowa
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Drodzy Limanowianie!

Pierwszy rok kadencji za nami. 

Upłynął pierwszy rok kadencji 2018 - 
2023 Rady Miasta Limanowa. Rada 
Miasta pracuje i działa w oparciu 
o ustawę o samorządzie gminnym 
i Statut Miasta Limanowa. Jest 
organem uchwałodawczym i kontrol-
nym. Każdy radny pracuje w dwóch 
wybranych komisjach merytorycz-
nych: Komisji Oświaty Zdrowia 
Pomocy Społecznej, Komisji Kultury 
Sportu i Turystyki, Komisji Gospo-
darki Komunalnej, Bezpieczeństwa, 
Porządku Publicznego i Ochrony 
Środowiska, Komisji Rewizyjnej, 
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, 
Komisji Finansowo Budżetowej. 
Miniony rok był rokiem merytorycz-
nej pracy radnych, którzy zawsze 
mają na uwadze przede wszystkim 
dobro mieszkańców Limanowej 
i troszczą się o właściwy rozwój 
infrastruktury, promocję i rozwój, 
społeczno kulturalny miasta. Pragnę 
również zapewnić, że Mieszkańcy, 
którzy zwracają się do Rady Miasta 
o pomoc w sprawach indywidualnych 
mogą liczyć na wsparcie w ten 
sposób, by w miarę możliwości 
prawnych i finansowych pozytywnie 
załatwić ich sprawy. Rada Miasta 
bowiem pełni służebną rolę w sto-
sunku do Mieszkańców i ich proble-
mów, a jednocześnie powinna 
w sposób merytoryczny i zgodnie 
z prawem oraz oczekiwaniami miesz-
kańców tworzyć prawo miejscowe. 
Uchwały Rady Miasta wykonuje 
Burmistrz wraz z pracownikami 
Urzędu Miasta, instytucjami kultury, 
jednostkami oświatowymi i opiekuń-
czymi. Wszystkim nam zależy na 

dobrym zarządzaniu miastem, wspól-
nie staramy się dbać o rozwój każdej 
dziedziny życia. Dlatego w mijają-
cym roku wspólnie z burmistrzem 
realizowaliśmy Uchwałę Budżetową 
podjętą w grudniu 2018 r., w której 
zaplanowano szereg zadań ważnych   
dla usprawnienia ruchu drogowego, 
ochrony środowiska, promowania 
zdrowego i aktywnego życia, moder-
nizację gospodarki ściekowej, rewita-
lizację miasta, zapewnienie dostęp-
ności do nauki i opieki nad dziećmi 
oraz promocję Limanowej. Do tej 
pory Rada Miasta obradowała na 18 
sesjach i podjęła 110 uchwał. Przed 
każdą sesją sprawy, będące przedmio-
tem obrad były opiniowane i rozpa-
trywane na posiedzeniach komisji 
Rady Miasta. Radni zgłosili szereg 
wniosków, interpelacji, które doty-
czyły ważnych spraw bieżących 
w poszczególnych osiedlach oraz 
podejmowali inicjatywy uchwało-
dawcze. Obecnie trwają intensywne 
prace nad budżetem miasta na 2020 r. 
Zdaję sobie sprawę, że przed nami 
trudny czas, bo jest jeszcze bardzo 
dużo do zrobienia, aby nasze miasto 
było miejscem dobrego życia. Budżet 
jednak ma określone granice i zadania 
inwestycyjne trzeba planować 
z ogromną rozwagą tak, by wszystkie 
rozpoczęte przedsięwzięcia zostały 
zrealizowane. 

Szanowni Państwo!

Warto podkreślić, że Mieszkańcy 
powinni pośrednio uczestniczyć 
w sprawowaniu władzy w mieście. 
Są reprezentowani jako wyborcy 

przez radnych. Dlatego zachęcam do 
kontaktu z radnymi miasta. Korzysta-
jąc z możliwości przedstawienia 
w telegraficznym skrócie pracy Rady 
Miasta dziękuję Mieszkańcom za 
liczne uwagi, sugestie, krytyczne 
słowa oraz życzliwość. Proszę 
o dalszą współpracę dla dobra 
naszego miasta. Dziękuję Radnym 
Rady Miasta za ogromne zaangażo-
wanie, solidną pracę, zrozumienie 
i umiejętność dobrego współdziałania 
na rzecz Limanowej. Za dobrą, 
merytoryczną współpracę pragnę 
podziękować Burmistrzowi Miasta 
Limanowa Panu Władysławowi 
Biedzie oraz wszystkim pracowni-
kom Urzędu Miasta. Nie zawsze i nie 
we wszystkich działaniach zgadzamy 
się z burmistrzem, ale w sprawach 
kluczowych, dla rozwoju Limanowej 
zawsze staramy się wypracować 
consensus. Uważam, że gdy interes 
miasta tego wymaga musimy wznieść 
się ponad różnice i podziały. Szanow-
ni Państwo - przed nami najpiękniej-
szy czas Świąt Bożego Narodzenia 
i Nowy Rok. Z tej okazji proszę 
przyjąć od Radnych Rady Miasta 
serdecznie życzenia - radosnego 
oczekiwania i gotowości na przyjęcie 
Bożego Syna do swego życia, mocy 
Ducha  Świętego, który pomoże nam 
uwielbiać Boga i zasiewać ziarno 
pokoju wśród Bliskich oraz dobrego 
zdrowia i wszelkiej pomyślności. 
Nowy Rok niech będzie czasem 
szczęśliwym i radosnym wypeł-
nionym nadzieją i miłością, czasem 
realizacji planów i marzeń. 
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Rewitalizacja rynku
Strategiczne zadanie inwestycyjne 
miasta - rewitalizacja rynku jest nadal 
w trakcie realizacji.  Po uzyskaniu 
pozwolenia  na  budowę małej 
architektury i zagospodarowania 
rynku, wykonywane są roboty 
ziemne i fundamentowe. Miejsce 
dawnych toalet zostało wykorzystane 
na urządzenie stacji pomp, stacji 
uzdatniania wody dla fontann oraz 
stacji zasilania energetycznego. 
Wykonana została niecka multime-
dialnej fontanny posadzkowej na 
środku rynku, a także niecka fontanny 
kaskadowej w pobliżu miejsca gdzie 
była stara fontanna. Wykonana jest 
również niecka oczka wodnego 
zlokalizowana po stronie wschodniej 
rynku. Ponadto zakończone są już na 
płycie rynku wszystkie podziemne 
instalacje wodociągowo kanalizacyj-
ne i energetyczne. W chodnikach 
wokół rynku zostały wymienione 
wszystkie instalacje: wodno – 
kanalizacyjna, energetyczna zasi-
lająca budynki, elektryczna oświet-
lenia rynku, gazowa oraz teletech-
niczna. Dzięki temu możliwe jest już 
układanie ciętej granitowej kostki na 
chodnikach. Przy ścianach budynków 

przylegających do chodnika oraz przy 
krawężnikach kładzione są trzy rzędy 
kostki granitowej łamanej, aby w ten 
sposób odsunąć ruch pieszych od 
skrajni jezdni dla poprawy bezpie-
czestwa. Na ukończeniu jest parking 
od południowej strony rynku. Przy-
pominamy, że zadanie to jest jednym 
z trzech zadań w ramach programu  
„Rewitalizacja Miasta Limanowa 
poprzez zagospodarowanie przestrze-
ni publicznej na cele społeczne”. 

Koszt rewitalizacji rynku wynosi 
około 10 mln złotych. Trzeba tu 
zaznaczyć, że kwota ta nie obejmuje 
remontu drogi wokół rynku, który 
finansowany jest przez Generalną 
Dyrekcję Dróg Krajowych i Autos-
trad, nie obejmuje również moderni-
zacji sieci gazowej wykonywanej 
przez Zakład Gazu, sieci energe-
tycznej wykonywanej przez Tauron 
S.A. i sieci teletechnicznej wyko-
nywanej przez ORANGE  S.A. 
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Remont drogi wokół rynku
Równocześnie z rewitalizacją rynku 
prowadzona jest  inwestycja - remont 
odcinka drogi nr 28, w porozumieniu 
z Generalną Dyrekcją Dróg Krajo-
wych i Autostrad. Projekt moder-
nizacji drogi wokół rynku został 
wykonany na zlecenie i koszt miasta. 
Ponad pół roku trwały analizy 
i uzgodnienia projektu z GDDKiA, 
Komendą Wojewódzką i Komendą 
Powiatową Policji oraz Inżynierami 
Ruchu Drogowego. Po uzyskaniu 
pozwolenia budowlanego miasto 
przekazało dokumentację i GDDKiA 
z własnych środków prowadzi mo-
dernizację drogi. Wykonana została 
nowa kanalizacja burzowa, aby nie 
powtarzało się zalewanie ulicy przy 
gwałtownych opadach deszczu. 
Wymieniona została podbudowa dro-
gi, dzięki temu podniesiona została 
jej nośność. Obecnie wymienione są 
już krawężniki i położona nawierz-
chnia poza niewielkimi odcinkami 
u wlotu z ul. Kościuszki i ul. M.B. 
Bolesnej, gdzie przedłużyły się prace 
przy modernizacji sieci gazowej 
z tego powodu, że wymiana musiała 
być prowadzona przy nieprzerwanym 
zasilaniu w gaz odbiorców. Od strony 
północnej rynku, przed domem 
towarowym, wykonana została zato-
ka przystankowa dla komunikacji 
miejskiej i miejsca dla postoju TAXI. 
Nowa organizacja ruchu spowoduje 
większą płynność w ruchu, a skró-
cenie drogi przechodzenia przez 
jezdnię skróci czas tamowania ruchu 
przez pieszych. GDDKiA wykonała 
również nową nawierzchnię ul. Jana 
Pawła II od Rynku do miejsca gdzie 
rozpoczyna się zakres przebudowy 
skrzyżowania na ruch okrężny 
ulic Jana Pawła II, Piłsudskiego, 
Kopernika i Kolejowej. Dziękujemy 
Dyrekcji GDDKiA za wykonane już 
prace i bardzo liczymy, że w przysz-
łym roku rozpoczną się prace przy 
budowie skrzyżowania i remont 
chodników przy ul. Jana Pawła II.
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Ruszyła budowa wielopoziomowego parkingu
12 listopada br. ruszyła budowa 
wielopoziomowego parkingu przy 
ul. Ks. Łazarskiego. W chwili obecnej 
wykonywane są roboty ziemne, przy-
gotowujące teren pod posadowienie 
ław fundamentowych parkingu. 
O postępach w pracach budowlanych 
będziemy informować sukcesywnie. 
Obecnie przedstawiamy Państwu 
dlaczego budowa parkingu stała się 
jednym z zadań rewitalizacji oraz jak 
przedstawia się montaż finansowy 
zadania. Rewitalizacja to znaczy 
przywrócenie do życia. Przygotowu-
jąc wniosek do programu rewitali-
zacji długo i wnikliwie analizowaliś-
my jaki zakres zadań zgłosić do 
projektu, aby przy ocenie naszego 
wniosku, uzyskać taką ilość punk-
tów od oceniających ekspertów, by 
otrzymać dofinansowanie. Przygoto-
wany został dokument o nazwie 
Program Rewitalizacji, w którym 
analizowane były różne aspekty życia 
naszego miasta, analizowane były 
mocne i słabe strony, bezpieczeń-
stwo, dostęp do infrastruktury miej-
skiej. Prowadzone były spotkania 
z mieszkańcami. Wniosków złożo-
nych było wiele, a tylko niewielka 
część uzyskała dofinansowanie. Ideę 
rewitalizacji oparliśmy na spostrze-
żeniu, że centra miast wymierają, 
z tego powodu, że ludzie przenoszą 
się z załatwieniem spraw, z zakupami 
poza te centra, bo dzisiaj są inne 
warunki niż były kiedyś gdy te centra 
powstawały. Przede wszystkim nie 
było tyle samochodów, dzisiaj prawie 
każdy dorosły ma samochód i chce 
tym samochodem dojechać jak 
najbliżej, a jak dojedzie, to musi mieć 
gdzie go zaparkować. Centra tych 
miast gdzie nie ma parkingu wymie-
rają i przykład tego możemy zaobser-
wować w wielu miastach. Żaden 
ekspert pozytywnie nie oceniłby 
naszego programu rewitalizacji, gdy-
by zakładał on odnowienie samego 
rynku. Dlatego aby to co przedsta-
wialiśmy we wniosku było uznane za 
faktyczne przywrócenie do życia - 
„rewitalizację” wymagało, aby 
parking był jednym z zadań. Miasto 
w centrum nie ma placu, na którym 
mógłby powstać parking, dlatego 
zwróciliśmy się z propozycją do 

Parafii i uzyskaliśmy zgodę. Bardzo 
przykro jest teraz słuchać, gdy ktoś 
przedstawia opinie, że miasto źle 
zrobiło budując tam parking. Gdy-
byśmy nie uzyskali zgody Parafii to 
nie otrzymalibyśmy dotacji w wyso-
kości 13 745 000 zł, na całą rewitali-
zację miasta. Nie odnawialibyśmy 
Rynku, nie rewitalizowalibyśmy 
parku, a należy jeszcze uwzględnić 
wygodę z utworzonych około 270 
miejsc do parkowania. 

Koszt budowy parkingu wynosi 10 
028 903,46 złotych brutto. W związku 
z tym, że będzie to parking płatny to 
możemy odzyskać podatek VAT 
w wysokości 1 875 323,41 zł. Do 
poniesienia są koszty 8 153 580,05 zł. 
Z ogólnej dotacji na rewitalizację, na 
budowę parkingu przeznaczamy 
2 693 643,75 zł. Na pozostałe koszty, 
to jest 5 404 001,34 zł zaciągany 
jest kredyt na okres 20 lat. Kredyt 

w całości będzie spłacany z przych-
odów z opłat za parkowanie w taki 
sposób, że przez pierwsze 5 lat 
spłacane będą tylko odsetki, a przez 
pozostałe 15 lat kapitał plus odsetki 
w równych ratach. W całym okresie 
20 lat miasto będzie administrować 
parkingiem i zarówno kredyt jak 
i koszty prowadzenia parkingu będą 
pokrywane z przychodów z parkingu. 
Po pokryciu kosztu kredytu, obsługi 
parkingu i podatku od budowli 
wpływającego do budżetu miasta, 
pozostałe środki będą po połowie 
przysługiwać miastu i parafii. 

To jest bardzo korzystne dla miasta.

Z całej kwoty dotacji w wysokości 
13 745 000 zł na rewitalizację, na 
parking wykorzystujemy 2 693 
643,75zł , a na Rynek i Park pozostaje  
11 051 356,25 zł, których by nie było 
bez parkingu.
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Przebudowa Limanowskiego Domu 
Kultury to inwestycja ulepszająca 
miejską infrastrukturę kulturalną. 
Zadanie dofinansowane jest z Regio-
nalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego kwotą 
ok. 2 mln zł.  Zakończenie robót 
zaplanowano na 28 lutego 2020 r. 
Oprócz robót ogólnobudowlanych 
zakontraktowanych przez firmę 
„Gurgul”, wykonywane są roboty pn: 
„Budowa systemu mechaniki sceny 
w Limanowskim Domu Kultury”, 
przez firmę „ELWOLIGHT Techno-
logie Sceniczne” Piotr Wojtas, która 
została wybrana w procedurze 
przetargowej. Wykonanie robót w ra-

mach tego zamówienia zaplanowano 
na koniec bieżącego roku. Przygo-
towano też umowę na wykonanie 
podłogi scenicznej, którą wykonywać 
ma Zakład Obróbki i Handlu Drew-
nem Gabriel Jamróz, a termin jej 
wykonania ustalono na 31 stycznia 
2020 r. Roboty te można będzie 
zrealizować po uprzednim wykona-
niu prac okładzinowych i malarskich 
oraz robót związanych z zamontowa-
niem osprzętu scenicznego. Ponadto 
przeprowadzono przetarg i wybrano 
firmę na budowę systemu mechaniki 
sceny, wykonano również projekt 
aranżacji wnętrz. 
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Blok mieszkalny przy ul. Fabrycznej
Prace budowlane związane z  budową 
bloku mieszkalnego wielorodzinnego 
wraz z infrastrukturą przy ul. Fab-
rycznej postępują. Na tym etapie 
ukończono wykonanie wewnętrz-
nych instalacji elektrycznych, wen-
tylacyjnych, wodociągowych oraz 
grzewczych. Ocieplono ściany i po-
łożono tynki. Rozpoczęto prace 
związane z zagospodarowaniem 
najbliższego otoczenia budynku.

Oddanie mieszkań do użytku pla-
nowane jest wiosną 2020 roku. 
Szczegóły dotyczące inwestycji i wy-
kupu mieszkań można znaleźć na 
stronie internetowej:
www.mieszkania.miasto.limanowa.pl.

Inwestycja ta wykonywana jest 
równolegle z przebudową i rozbu-
dową LDK. Budowa Biblioteki 
dofinansowana jest kwotą 1 999 
947,00 zł w ramach Narodowego 
Programu Rozwoju Czytelnictwa. 
Prace związane z projektem zakresu 
dotyczącego Miejskiej Biblioteki są 
na etapie robót wykończeniowych. 
Wykonano projekt aranżacji wnętrz.  
Termin zakończenia inwestycji upły-
wa z końcem obecnego roku. 
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Zagospodarowanie potoku Jabłonieckiego
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W ramach kolejnego realizowanego 
zadania inwestycyjnego w mieście, 
wykonywane jest zagospodarowanie 
terenu przy potoku Jabłonieckim. 
Sprzyjająca pogoda, jak do tej pory, 
pozwalała na wykonywanie prac 
ziemnych i montażowych. Wyłonio-
na w drodze postępowania przetargo-
wego firma PPUH „WOLIMEX”, 
wykonuje roboty ziemne i monta-
żowe małej architektury i ścieżek. 
Obecnie powstaje polana piknikowa 
ze strefą biwakową z altanami 
sensorycznymi i altanami edukacyj-
nymi. Układane są kręgi ogniskowe. 
Powstaje również pole namiotowe 
(biwakowe). 

Wybudowany już jest budynek 
zaplecza informacyjno-sanitarnego 
z wiatą rowerową. Zabezpieczone 
są zbocza wokół budynku. Teren 
inwestycji  poddawany zostaje 
pielęgnacji, by w przyszłości został 
uzupełniony o nowe różnorodne 
ciekawe formy zieleni atrakcyjne dla 
mieszkańców i turystów. 

Obecnie trwają prace wykoń-
czeniowe przy budynku zaplecza 
sanitarnego i rowerowego oraz 
d w ó c h  a l t a n  s e n s o r y c z n y c h . 
Prowadzone są roboty ziemne 
i zabezpieczające przebieg ścieżek 
rowerowych.
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Psi park
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Ogrodzony teren z urządzeniami 
wybiegowymi i elementami małej 
architektury: tor przeszkód, słupki do 
slalomu, płotki, równoważnia, a na-
wet psia toaleta. To wszystko znaleźć 
można w psim parku. Mamy nadzieję, 
że ta wiadomość ucieszy wielu 
limanowian, szczególnie tych, 
którym zależało na powstaniu 
takiego miejsca.



12

INFORMATOR MIEJSKI

www.miasto.limanowa.pl  www.facebook.com/MiastoLimanowa Nr 33/2019

Pumptrack
Wykonano nawierzchnię na tereno-
w y m  t o r z e  r o w e r o w y m  t z w. 
PUMPTRACKU. Tor łączy jazdę 
jednośladem i wszechstronny trening. 
Pumptrack z trasami dla początku-
jących i średniozaawansowanych, 
zbudowany jest z szybkich zakrętów 
i muld. Wyrabia on u użytkowników 
refleks, zmysł równowagi oraz 
kondycję. Asfaltowe tory rowerowe 
składają się z garbów, zakrętów 
profilowanych oraz małych „hopek” 
ułożonych w takiej kolejności, by 
możliwe było rozpędzanie się i utrzy-
mywanie prędkości bez pedałowania. 
Przeszkody toru wraz z zakrętami 
tworzą zamkniętą pętlę, po której 
można jeździć w obu kierunkach.

Trzy siłownie zewnętrzne (Outdoor Fitness)
Zamontowane są już trzy siłownie 
zewnętrzne z 19 urządzeniami.  
Siłownie zewnętrzne cieszą się 
ogromną popularnością wśród 
użytkowników w każdej grupie 
wiekowej. Outdoor Fitness, to 
doskonałe rozwiązanie dla wszys-
tkich, którzy aktywnie chcą popra-
wić swoją kondycję fizyczną oraz 
sylwetkę. Dzięki tym urządzeniom 
będziemy mogli wykonywać ćwicze-
nia niemalże wszystkich mięśni. 
Urządzenia są zamontowane do 
podłoża o nawierzchni żwirowej. 
Przystosowane są dla trzech grup 
wiekowych: młodzieży, osób doros-
łych oraz seniorów.

Prace inwestycyjne  postępują dalej. 
Przypominamy, że przedsięwzięcie to 
realizowane i dofinansowane jest 
w ramach trzech projektów. Pierwszy 
zagospodarowanie terenu przy 
potoku Jabłonieckim to część 
projektu pn.: „Rewitalizacja Miasta 
Limanowa poprzez zagospodarowa-
nie przestrzeni publicznej na cele 
społeczne” ,  dofinansowanego 
z Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Małopolskiego 
rewitalizacja parku. 

Drugi projekt związany jest z rozbu-
dową szlaków wielofunkcyjnych wo-
kół Góry Mogielica, pn.: „Rozbudo-

wa szlaków wielofunkcyjnych wokół 
Góry Mogielica i szlaków łączniko-
wych w Gminach Limanowa, Słop-
nice, Kamienica i Mieście Limanowa 
wraz z ich połączeniem z trasą 
główną VeloDunajec”, w ramach 
którego powstaje budynek zaplecza 
sanitarnego i rowerowego przy ul. 
Z.Augusta. 

Trzeci to projekt związany z Progra-
mem Infrastruktura i Środowisko pn. 
„Tworzenie i odnowienie zdegra-
dowane j  z i e l en i  p r zy  po toku 
Jabłonieckim wraz z kompleksem 
parku miejskiego oraz budową 
infrastruktury do jej udostępniania”.
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Kontrole kotłowni i inwentary-
zacja źródeł ogrzewania we wszys-
tkich budynkach na terenie Miasta 
Limanowa.

Od lipca 2019 r. na terenie miasta 
rozpoczęto kontrole kotłowni i spis 
urządzeń grzewczych. Obowiązek 
ten wynika z zapisów uchwały 
Sejmiku Województwa Małopolskie-
go. W związku z powyższym miasto 
zobowiązane jest do przeprowa-
dzenia minimum 3% kontroli zabu-
dowy mieszkaniowej do końca 
2019r. i 100% inwentaryzacji kotłów. 
W kolejnych latach 2020-2023 
wymagane jest 5% kontroli. Brak 
przeprowadzania kontroli przez 
Miasto może skutkować nałożeniem 

kary w wysokości do 500 000 zł. 
Kontrola dotyczy przestrzegania 
zapisów uchwały antysmogowej 
tzn.: weryfikacji zakazu spalania 
odpadów, kontrol i  urządzenia 
grzewczego i kontroli certyfikatów 
stosowanego paliwa. Obecnie zin-
wentaryzowano ok. 1240 budyn-
ków, gdzie pozyskano ok. 700 
danych, a także skontrolowano ponad 
90 kotłowni. Podczas wizyt pobrano 
20 próbek popiołów z palenisk, które 
przesłano do akredytowanego labo-
ratorium. Koszt poboru próbki to 
ok. 600 zł, dlatego w przypadkach 
gdzie ekspertyzy wykazują spalanie 
odpa-dów nakładane są mandaty 
w wysokości 500 zł. 

W bazie widnie łącznie 2112 inwen-
taryzacji na 3165 adresów, co 
oznacza, że dane z ponad 1000 
budynków nie zostały przekazane do 
UM. Zwracamy się z apelem do 
właścicieli o uzupełnienie ankiet, 
a w przypadkach, w których dane 
o rodzaju ogrzewania nie zostaną 
uzupełnione, będziemy zmuszeni do 
przeprowadzenia kontroli z poborem 
próbki. O uzupełnienie ankiet pro-
simy do końca stycznia 2020. 
Dotyczy to zarówno osób prywat-
nych jak i przedsiębiorców. Inwen-
taryzacji podlegają budynki miesz-
kalne, usługowe przemysłowe oraz 
użyteczności publicznej. Ankieta 
zamieszczona została w niniejszym 
informatorze, dla tych z Państwa, 
którzy jeszcze nie złożyli  jej 
w Urzędzie Miasta. Jeśli jednak ta 
forma wypełnienia danych Państwu 
nie odpowiada, dokument dostępny 
jest również on-line pod adresem: 

PAMIĘTAJMY! 
W DOMOWYCH PIECACH OBOWIĄZUJE CAŁKOWITY ZAKAZ 
SPALANIA:

plastikowych pojemników i butelek po napojach,

zużytych opon i innych odpadów z gumy,

przedmiotów z tworzyw sztucznych,

elementów drewnianych pokrytych lakierem,

sztucznej skóry,

opakowań po rozpuszczalnikach czy środkach ochrony roślin,

opakowań i pozostałości po farbach i lakierach,

plastikowych toreb z polietylenu,

papieru bielonego związkami chloru z nadrukiem farb kolorowych,

mokrych liści, trawy, gałęzi.

https://docs.google.com/forms/d/1QP
omEabJtAbPAQC2g-0l93mQUxyFHf
1ddOJeN5TcgnY/viewform?fbclid=I
wAR3sfOnaqwnIjuggRi9vCgTEFIIkL
4el_ZV9cNerDi1xzurVtrp-YWS7hcs&
edit_requested=true oraz w wersji 
papierowej w Urzędzie Miasta.
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Stan jakości powietrza

Przypominamy, że na stronie miasta 
www.miasto.limanowa.pl w zakładce 
„OCHRONA POWIETRZA„  a także 
na FB:  

www.facebook.com/limanowawzdro
wejatmosferze można śledzić bieżące 
informacje z zakresu ochrony 
powietrza, monitorować jego jakość, 
a także, poprzez EKOINTERWEN-
CJĘ, zgłaszać podejrzenie spalania 
odpadów.

Program CZYSTE POWIETRZE    

Miasto podpisało porozumienie 
z Wojewódzkim Funduszem Ochrony 
Środowiska na współprace przy 
realizacji programu „CZYSTE 
POWIETRZE”. W praktyce oznacza 
to, że mieszkańcy mogą uzyskać 
informacje odnośnie programu 
i sposobu wypełniania wniosku. 
Pracownik Urzędu Miasta nie 
wypełnia wniosków, natomiast służy 
pomocą przy jego wypełnianiu. 
Wnioski uzupełnia się w formie 
elektronicznej przez Portal Benefic-
jenta dostępny na stronie Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowis-
ka, te same dokumenty w wersji 
papierowej, wraz z załącznikami, 
można składać na Dzienniku Podaw-
czym w Urzędzie Miasta Limanowa. 
Ponadto od listopada jest możliwość  
skorzystania ze stanowiska kompu-
terowego stworzonego na powyższe 
potrzeby. Złożone w urzędzie wnioski 
są weryfikowane pod względem 
formalnym i przesyłane do Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska w Krakowie (WFOŚ) 
w celu przyznania dotacji.

Zapisy na termowizje budynków 
2019/2020

Ruszają zapisy na badania termow-
izyjne budynków z terenu Miasta 
Limanowa. Przeprowadzenie wizji 
i liczba badań ściśle uzależniona 
będzie od warunków pogodowych. 
W wyniku badania mieszkaniec 
otrzyma zapis elektroniczny zdjęć. 
Aby wykonać badanie termowizyjne, 
różnica temperatury wewnętrznej 
i zewnętrznej musi być większa niż 
15° C, a na zewnątrz brak opadów 
i silnego wiatru. Badania przepro-
wadzane są we wczesnych godzinach 
porannych, tak aby budynek nie był 
wystawiony na ekspozycje promieni 
słonecznych. Zgłoszenia należy 
dokonywać telefonicznie pod nr tel.: 
18 337 20 54 wew.164 lub osobiście 
w Urzędzie Miasta, w pokoju 304 
u Ekodoradcy.

Uwaga! Termowizje wykonywane 
będą tylko pod adresami, w których 
przekazano dane do bazy inwentary-
zacji źródeł ogrzewania.

Każdy budynek emituje ciepło, które 
bezpowrotnie trafia do atmosfery. 
W naszym interesie jest, aby strat 
było jak najmniej, ponieważ zużyje-
my więcej energii na ogrzewanie 
i obniżymy rachunki. Nawet jeśli 
sądzimy, że do budowy użyliśmy 
najcieplejszych materiałów, może 
okazać się, że przez błędy wyko-
nawcze izolacja nie jest tak skuteczna 
jak myślimy. Cały efekt mogą psuć 
mostki termiczne w newralgicznych 
miejscach konstrukcji. Warto więc 
skorzystać z badania kamerą termow-
izyjną,  które pokaże miejsca, 
z których ucieka ciepło z domu.

Podsumowanie realizacji projektu

WYMIANA URZĄDZEŃ GRZEW-
CZYCH W MIEŚCIE LIMANOWA

REGIONALNY PROGRAM OPE-
RACYJNY 2014-2020

Oś priorytetowa: 4 regionalna 
Polityka Energetyczna

Miasto Limanowa w okresie od 
października 2018 do końca roku 
2019 realizowało projekt dofinanso-
wany z Funduszy Europejskich pn.: 
"Redukcja emisji zanieczyszczeń do 
p o w i e t r z a  n a  t e r e n i e  M i a s t a 
Limanowa poprzez wymianę kotłów 
na kotły gazowe i na biomasę" 
współfinansowanego ze środków 
Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Małopol-
skiego na lata 2014-2020, Oś Priory-
tetowa 4 Regionalna polityka energe-
tyczna, 4.4 Redukcja emisji zanie-
czyszczeń do powietrza, 4.4.2 Obni-
żenie poziomu niskiej emisji – SPR, 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego.

Celem projektu była wymiana 95 
urządzeń grzewczych na nowe 
niskoemisyjne kotły i piece gazowe.

Dofinansowanie projektu z fundu-
szów Unii Europejskiej wyniosło 
docelowo  1 259 846,23zł

Redukcja emisji dwutlenku węgla 
wyniosła  66,29% a redukcja pyłu 
PM10 - 99,78% i PM2,5 – 99,48%.
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Rozwój kompetencji cyfrowych
Miasto Limanowa zakończyło realizację projektu pt: „Rozwijamy kompetencje cyfrowe w Mieście Limanowa”. 
W projekcie wzięły udział 264 osoby, zarówno mieszkańcy Miasta Limanowa jak i osoby spoza, w tym 43 osoby 
z orzeczeniem o niepełnosprawności. W podziale na grupy wiekowe przedstawia się to następująco:

Szkolenia realizowane były w sali 
narad Urzędu Miasta Limanowa, 
w Szkole Podstawowej Nr 3 w Lima-
nowej oraz w siedzibie SENIOR 
WIGOR ul. Spacerowa. Największym 
zainteresowaniem cieszył się moduł 
„Działam w sieciach społecznościo-
wych”, w którym wzięło udział 
132 osoby. Kolejnym modułem, 
który zainteresował uczestników był 
„KULTURA W SIECI”, z którego 
skorzystało 48 osób. 

W ramach projektu zakupiono 20 
laptopów, które w dniu 26 listopada 
2019 roku zostały przekazane do 
Szkoły Podstawowej Nr 2  im. 
Tadeusza Kościuszki w Limanowej 
oraz Szkoły Podstawowej Nr 3 im. ks. 
płk. Józefa Jońca w Limanowej.

Wszyscy uczestnicy szkoleń otrzy-
mali materiały dydaktyczne tj. notes, 
długopis, pendrive oraz certyfikaty 
ukończenia szkolenia.

Realizacja projektu możliwa była 
dzięki  wsparciu  finansowemu 
w wysokości 147 658,00 zł, które 
Miasto Limanowa pozyskało z Prog-
ramu Operacyjnego Polska Cyfrowa 
na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 
nr III: Cyfrowe kompetencje społe-
czeństwa Działanie 3.1: „Działania 
szkoleniowe na rzecz rozwoju 
kompetencji cyfrowych” w ramach 
konkursu grantowego FRDL Mało-
polskiego Instytutu Samorządu Tery-
torialnego i Administracji pn. „e-Xtra 
kompetentni – Rozwój kompetencji 
cyfrowych mieszkańców wojewódz-
twa małopolskiego i świętokrzys-
kiego”. 
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Limanowianie, jak co roku, bardzo uroczyście święto-
wali rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. 
Data 11 listopada skłania nas do przypomnienia losów 
Ojczyzny i do szacunku dla tych, którzy podjęli 
wyzwanie historii, potrafili wywalczyć, zorganizować 
i wreszcie obronić odrodzone państwo. Uroczystość 
została uświetniona inscenizacją historyczną „Inspekcja 
Komendanta Józefa Piłsudskiego - Tu czułem się 
w Ojczyźnie”, przygotowaną przez Limanowskie 
Stowarzyszenie Historii Ożywionej Jabłoniec 1914. 
Pomysłodawcą projektu jest Marek Sukiennik, prezes 
Stowarzyszenia. Idea tejże rekonstrukcji zrodziła się 
z legendy bojów Legionów na Podhalu i pobytu Józefa 
Piłsudskiego w Limanowej. W 1914 roku, gdy mieczem 
kształtowały się i decydowały losy naszej Ojczyzny, 
Komendant był tutaj, w Limanowej, w naszym mieście 
i w najbliższych okolicach. Tu toczył ze swoimi legunami 
kolejne boje: pod Chyszówkami, Marcinkowicami, 
Pisarzową, Mordarką, Zalesiem. W nocy z 7 na 8 grudnia 
1914 roku, utrudzony bitwą pod Marcinkowicami, zajął 
kwaterę w domu Kazimierza Mieroszewskiego przy ulicy 
Zubrzyckiego, która dzisiaj nosi nazwę Matki Boskiej 
Bolesnej. Właśnie stamtąd Komendant, pod eskortą 
kawalerzystów z Grupy Rekonstrukcji Historycznych 
Limanowskiego Stowarzyszenia Historii Ożywionej 
Jabłoniec 1914 oraz Stowarzyszenia KASZTANKA 
z Laskowej, przybył na uroczystość, która w tym roku 
zorganizowana została na małym rynku. Podczas 
ceremonii odegrano hymn Państwowy, a także hejnał 
Miasta Limanowa, przez orkiestrę dętą "Echo Podhala". 
Apelem pamięci przygotowanym przez Związek 
Strzelecki „Strzelec” - Jednostkę Strzelecką 2402, 
kultywującą tradycje bojowe żołnierzy Legionów 
Polskich, uhonorowano wszystkich bohaterów 
walczących o Niepodległą Polskę. Salutami armatnimi 
uczczono fakt odzyskania niepodległości. Wiwaty 
armatnie, z ozdobnej armaty wiwatowej wzorowanej na 
armacie francuskiej z końca XVIII wieku, oddali Marian, 
Rafał i Kacper Ardeccy z Pisarzowej. W uznaniu zasług 
za podjęcie inicjatywy budowy pomnika Komendanta 
Józefa Piłsudskiego, wzniesionego w stulecie 
odzyskania przez Polskę niepodległości, tytuł 
i medal „Przyjaciel Miasta Limanowa” otrzymali 

członkowie stowarzyszenia „Limanowianie w Stulecie 
Niepodległości”: Adam Lachcik, Marek Sukiennik, 
Maria Dąbrowska-Czernek, Józef Oleksy i Stanisław 
Bieda.  Następnie w uformowanym korowodzie 
przemaszerowano pod Pomnik Nieznanego Żołnierza 
wzniesionego w stulecie Powstania Listopadowego, gdzie 
delegacje złożyły kwiaty. Na płycie pomnika wyryto orła z 
napisem „Nieznanemu żołnierzowi polskiemu poległemu 
za ojczyznę w roku 1914-1921”. Ufundowany on został 
przez członków prężnie działającej w Limanowej, 
patriotyczno-kulturalnej organizacji „Sokół” w 1930 r. 
Pod pomnikiem limanowianie oddali hołd ojcom 
niepodległości: Józefowi Piłsudskiemu, Romanowi 
Dmowskiemu, Ignacemu Paderewskiemu i Wincentemu 
Witosowi oraz wszystkim bezimiennym bohaterom, często 
naszym bliskim i krewnym. Oddali pamięć i cześć tym, 
którzy ocalali polską suwerenność i przesądzili o naszym 
„być albo nie być” na mapie Europy. Uroczysta Msza 
Święta w intencji Ojczyzny została odprawiona 
w limanowskiej Bazylice kolegiackiej Matki Boskiej 
Bolesnej, pod przewodnictwem Księdza Proboszcza 
dr Wiesława Piotrowskiego. Pełną patriotyzmu 
homilię wygłosił Ks. Kanonik Stanisław Wojcieszak. 
W uroczystości patriotycznej wzięli udział parla-
mentarzyści, samorządowcy, poczty sztandarowe oraz 
zgromadzeni mieszkańcy miasta limanowa oraz 
okolicznych miejscowości.

Podczas obchodów wartę honorową wystawiali:

- żołnierze z grupy rekonstrukcji historycznych 
Limanowskiego Stowarzyszenia Historii Ożywionej 
Jabłoniec 1914, 

- strzelcy ze Związku Strzeleckiego „Strzelec” - Jednostka 
Strzelecka 2402, kultywujący tradycje bojowe żołnierzy 
Legionów Polskich,

- Stowarzyszenie „Kasztanka” z Laskowej,

- harcerze z drużyny  „Dzieci Gór” Związku Harcerstwa 
Polskiego z Zespołu Szkół Samorządowych Nr 1 
w Limanowej.

Narodowe Święto Niepodległości 
z miejskimi odznaczeniami
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„Dbajmy o Nasze wspólne dobro”
 - podsumowanie IV Limanowskiego Dyktanda
W sobotę 16 listopada 2019 r. napisano IV Limanowskie 
Dyktando. Za pomocą transmisji uczestnicy zgromadzeni 
w Szkole Podstawowej Nr 3 im. ks. płk. Józefa Jońca 
i w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych 
w Mszanie Dolnej w tym samym czasie zmagali się 
z tekstem dyktanda. Na twarzach uczestników często 
pojawiał się uśmiech, wywołany bardzo ciekawą 
i momentami humorystyczną treścią dyktanda, która 
urzekła piszących wyjątkową oryginalnością. Autorka - 
prof. Mirosława Mycawka, za pomocą fantazyjnego 
tekstu "podróżowała" wraz z uczestnikami od Łopienia, 
aż do Machu Picchu. Tekst nasycony był licznymi 
odwołaniami do Limanowszyzny, ale nie zabrakło 
również zapożyczeń i innych utrudnień językowych. 
W komisji zasiedli: Przewodnicząca Komisji i równo-
cześnie autorka tekstu dyktanda – prof. Mirosława 
Mycawka – pracownik Katedry Współczesnego Języka 
Polskiego Wydziału Polonistyki UJ. Pomysłodawczyni, 
współorganizatorka i autorka tekstów konkursowych 
Dyktanda Krakowskiego, członek Towarzystwa 
Miłośników Języka Polskiego i Polskiego Towarzystwa 
Językoznawczego; dr Artur Czesak – doktor nauk 
humanistycznych z Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
dialektolog, leksykograf, sympatyk regionalizmów, 
pogromca błędów stylistycznych; dr Donata Ochmann – 
Adiunkt w Katedrze Historii Języka i Dialektologii UJ. 
Leksykolożka i leksykografka, badaczka słowotwórstwa 
współczesnej polszczyzny oraz Dyrektor Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Limanowej – mgr Joanna 
Michalik. W Mszanie Dolnej nad przebiegiem Dyktanda 
czuwały: Dyrektor Biblioteki Publicznej w Mszanie 
Dolnej - Agnieszka Orzeł oraz Zastępca Dyrektora MBP 
w Limanowej – Halina Młynarczyk.

Podsumowanie IV Limanowskiego Dyktanda odbyło się 
natomiast 29 listopada 2019 r. Na podkreślenie zasługuje 
liczny udział młodzieży w Dyktandzie. Nie było pracy 
bezbłędnej, jednak wiele osób zasłużyło na wyróżnienia 

no i przede wszystkim na najwyższe tytuły. IV Lima-
nowskie Dyktando można uznać za owocne i wiele osób 
ma nadzieje na kolejne jego odsłony. Dzięki uprzejmości 
Starostwa Powiatu Limanowskiego, Urzędu Miasta 
Limanowa i Banku Spółdzielczego w Limanowej żaden 
z uczestników nie został bez nagrody. 

Oto laureaci IV Limanowskiego Dyktanda:

W grupie wiekowej od 13 do 16 roku życia:

Tytuł LIMANOWSKIEGO MŁODEGO MISTRZA 
ORTOGRAFII zdobył Kacper Pałka.

T y t u ł  I  L I M A N O W S K I E G O  M Ł O D E G O 
WICEMISTRZA ORTOGRAFII zdobyła Beata Kulpa.

T y t u ł  I I  L I M A N O W S K I E G O  M Ł O D E G O 
WICEMISTRZA ORTOGRAFII zdobyła Natalia Stanisz.

W grupie wiekowej powyżej 16 roku życia:

Tytuł LIMANOWSKIEGO MISTRZA ORTOGRAFII 
zdobył Maciej Hasior.

Ty tu ł  I  L IMANOWSKIEGO WICEMISTRZA 
ORTOGRAFII zdobył Kamil Bujak.

Tytu ł  I I  LIMANOWSKIEGO WICEMISTRZA 
ORTOGRAFII zdobyła  Anna Pękała – burmistrz Miasta 
Mszana Dolna.

Wyróżnienia otrzymali: Irena Gutkowska, Weronika 
Mycek, Filip Abram, Patryk Łabuz, Waldemar Florek, 
Dawid Wąsowicz.

Warto dodać, że honorowym patronatem wydarzenie 
objęli: Starosta Powiatu Limanowskiego, Pani Burmistrz 
Miasta Mszana Dolna, Burmistrz Miasta Limanowa, 
a także Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.
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Limanowska Słaza

W dniach 28 listopada do 1 grudnia 

odbył się jubileuszowy, 45. Festi-

wal Folklorystyczny „Limanowska 

Słaza”. 1 grudnia, w niedzielę, 

w budynku Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego nr 4 w Limanowej, 

miało miejsce zakończenie i wrę-

czenie nagród dla laureatów festi-

walu. Komisja podkreśliła wysoki 

i wyrównany poziom występują-

cych i pogratulowała każdemu nie 

tylko talentu, ale przede wszystkim 

pasji i zaangażowania w pracę jaką 

wy-konują dla popularyzacji 

folkloru i ludowych tradycji.

Przez cztery festiwalowe dni na sce-

nie zaprezentowało się ponad 800 

wykonawców z całego powiatu lima-

nowskiego. Wśród nagrodzonych 

zespołów znalazły się  Zespół 

R e g i o n a l n y  „ K a s i n i a n i e -

Zagórzanie”, który zdobył Grand Prix 

festiwalu (przyznane po raz pierw-

szy), Zespół Regionalny „Śwarni 

Łojce” i Zespół Regionalny „Spod 

Kicek”, które zdobyły I miejsce. 

Nagrodę specjalną im. Jerzego 

Obrzuta „Za wierność tradycji” 

przyznano Zespołowi Regionalnemu 

„Słopniczanie”.  Wszystkie koncerty 

poprowadził jak zawsze niezas-

tąpiony Marian Wójtowicz, który od 

lat z pasją i humorem zapowiada 

poszczególnych wykonawców. Tego-

roczny Festiwal, z powodu przebu-

d o w y  L i m a n o w s k i e g o  D o m u 

Kultury, ponownie został zorgani-

zowany w budynku Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego Nr 4 w Limanowej, 

gdzie obecnie znajduje się tymcza-

sowa siedziba LDK. Dzięki życzli-

wości władz szkoły, z jej dyrektorem 

Albertem Golonką na czele, udało się 

sprawnie przeprowadzić wszystkie 

koncerty konkursowe, za co organiza-

torzy składają podziękowania na ręce 

dyrekcji i pracowników szkoły. 

Przede wszystkim jednak, tegoroczna 

edycja festiwalu była wyjątkowa ze 

względu na swój jubileuszowy cha-

rakter. Z okazji 45. lecia "Słazy" 

podczas oficjalnego otwarcia orga-

nizatorzy uhonorowali osoby i insty-

tucje, które znacznie przyczyniły się 

do powstania festiwalu i jego trwania 

na przestrzeni tych lat. Pamiątkowe 

upominki, wykonane specjalnie na tą 

okazję w pracowni plastycznej 

Limanowskiego Domu Kultury, z rąk 

Burmist rza  Miasta  Limanowa 

Władysława Biedy, Przewodniczącej 

Rady Miasta Limanowa Jolanty 

Juszkiewicz oraz Dyrektor LDK 

Magdaleny Szczygieł -  Smagi 

otrzymali: Stanisława Obrzut, Antoni 

Malczak, Benedykt Kafel, Ewa Janik, 

Marian Wójtowicz, Starostwo Powia-

towe w Limanowej na ręce Starosty 

Mieczysława Urygi. Z okazji 45. lecia 

„Limanowskiej Słazy” wydany został 

również folder jubileuszowy, który 

można było nabyć w trakcie koncer-

tów, a które obecnie są do odebrania 

dla osób zainteresowanych w biurze 

Limanowskiego Domu Kultury. 

„Limanowskiej Słazie” jak zawsze 

towarzyszył kiermasz rękodzieła, na 

którym odwiedzający festiwal mogli 

zakupić obrazy, rzeźby i inne zdo-

bione ręcznie przedmioty. Atmosfe-

rze wydarzenia sprzyjała również 

dekoracja budynku i sali widowis-

kowej, która jak zawsze przyciągała 

wzrok kolorami i dbałością o szcze-

góły. Za wykonanie jej elementów 

i całościowe zaprojektowanie odpo-

wiedzialna była plastyk Limanow-

skiego Domu Kultury Zofia Ślezak. 

Okolicznościowe upominki, które 

były jednymi z nagród w festiwalu, 

przygotowały natomiast wspólnie 

z Zofią Ślęzak seniorki, które pracują 

pod czujnym okiem pani Stanisławy 

Oleksy w pracowni robótek ręcznych 

działającej przy LDK. 

Nr 33/2019
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45. Festiwal Folklorystyczny „Limanowska Słaza” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. 

Gospodarzem Festiwalu był Burmistrz Miasta Limanowa, Pan Władysław Bieda. Organizatorem „Limanowskiej Słazy” był 

Limanowski Dom Kultury. Festiwal wspierali również: Starostwo Powiatowe w Limanowej oraz Małopolskie Centrum 

Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu. Patronat Honorowy nad wydarzeniem pełnił Marszałek Województwa Małopolskiego 

Witold Kozłowski oraz Burmistrz Miasta Limanowa Władysław Bieda. Patronat medialny nad wydarzeniem objęli: TVP 3 

Kraków, radio RDN Nowy Sącz, portal limanowa.in, Gazeta Krakowska, TV28. Sponsorami festiwalu byli: TYMBARK - 

MWS SP. Z O.O. SP.K. oraz MROŻEK WILHELM ELEKTRICAL Zakład Elektroinstalacyjny, Usługi Budowlane.
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Jam Na Marsie… 
Nowy cykl koncertów w Limanowskim Muzeum

Wraz z nadejściem jesieni Muzeum 
Regionalne Ziemi Limanowskiej 
zapoczątkowało nowy cykl koncer-
tów w klimatycznej atmosferze 
wnętrz Dworu Marsów pod nazwą: 
Jam na MARSIE. Pomysł zrodził się 
z inicjatywy samych mieszkańców 
miasta Limanowa, dzięki czemu 
limanowskie muzeum przy współ-
pracy z Marcinem Koszykiem 
opracowało koncepcję organizacji 
comiesięcznych improwizowanych 
koncertów w wykonaniu młodych 
i utalentowanych muzyków. Jak 
mówi dyrektor Magdalena Urbaniec - 
Ten cykl kameralnych spotkań 
muzycznych w stylu jam session 
powstał z myślą o możliwości 
zaprezentowania swojej twórczości 
również artystom pochodzącym z Li-
manowej i regionu limanowskiego. 

Sami słuchacze mają możliwość 
kreacji repertuaru, gdyż w trakcie 
trwania koncertów uzupełniają 
ankiety dotyczące swoich preferencji 
muzycznych. Dzięki temu wiemy, 
że w repertuarze nie może zabraknąć 
takich gatunków jak: rock, jazz, 
blues, folk, czy muzyka instru-
mentalna. Dotychczasowe jamy 
spotkały się z dużą aprobatą ze strony 
mieszkańców Limanowej, regionu 
i nie tylko. Cieszymy się, że koncerty 
budzą zainteresowanie wśród słucha-
czy niemalże w każdym wieku, jak 
i wśród wielu artystów pragnących 
zaprezentować swoją twórczość 
muzyczną. Koncerty te stanowią 
wspaniałą okazję do spotkania czy 
wspólnego śpiewania. Pierwszy 
koncert wystartował w piątek 11 
października. Przed publicznością 

w y s t ą p i ł  m ł o d y  z e s p ó ł  M o b 
w składzie: Kuba Tokarczyk, Jakub 
Kozub, Wojtek Klimczak i Adam 
Leśniak. Muzycy dali wyśmienity 
koncert, który był mieszanką alter-
natywnego popu, bluesa, jazzu 
i rocka. Atmosferę najbardziej 
budowała pasja muzyków, którzy 
z niezwykłą swobodą i naturalnością 
grali dla publiczności swoje autorskie 
kawałki oraz utwory Stanisława 
Sojki. Nie zabrakło zaskakujących 
improwizacji, które swoją spontani-
cznością zachęcały widownie do 
wspólnego śpiewania wraz z zes-
połem. Dwór Marsów zabrzmiał  
utworami zespołu: „Swanee” czy 
„Like Stardust” wywołującymi 
oklaski oraz klasykami z repertuaru 
Sojki ,  m.in.  „Tolerancja” czy 
„Muchi” w zaskakujących aran-
żacjach muzycznych. Kolejne spot-
kanie w klimacie zaduszkowym 
odbyło się w sobotę 2 listopada. 
Wystąpił Sebastian Atrament z No-
wego Sącza w rockowo-bluesowym 
„zaduszkowym” repertuarze, które-
mu towarzyszył Marcin Koszyk. 
Muzycy już od pierwszego utworu 
zyskali przychylność publiczności, 
która spontanicznie włączała się 
w śpiewanie wspólnie z artystą „kla-
syków” takich jak: „Kiedy byłem 
małym chłopcem” (Breakout’u), 
„Oprócz błękitnego nieba” (Marka 
Jackowskiego), „Zawsze tam gdzie 
ty” (Lady Pank), „Zegarmistrz 
światła” (Tadeusza Woźniaka) czy 
„W życiu piękne są tylko chwile”, 
„Wehikuł czasu” i „Whisky” (Dżemu).  

Nr 33/2019
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Zainteresowanie cyklem Jam na 
Marsie przykuło uwagę nie tylko 
miejscowych muzyków. W ramach 
cyklu w czwartek 5 grudnia wystąpiła 
także NAMGAR – światowa gwiazda 
muzyki folkowej, która wprowadziła 
uczestników w fantastyczny świat 
z pogranicza rdzennej i współczesnej 
muzyki Buriacji z odległych regio-
nów mroźnej Wschodniej Syberii. 
Zespół zaprezentował zaskakujące 
i zachwycające połączenie tradycyj-
nego brzmienia buriacko-mongol-
skiego oraz współczesnych elemen-
tów rocka, jazzu, folku, ambientu, 
popu oraz zniewalającego głosu 
wokalistki Namgar Lkhasaranovej. 
Aby uchylić rąbka tajemnicy można 
wspomnieć, że Nowym Rok przynie-
sie sporą dawkę dobrej muzyki. Już 
4 stycznia na życzenie limanow-
skiej publiczności wystąpią rodzime 
kapele: Highlanders i Bastards 
z repertuarem z pogranicza folku 
i mocnego rocka. 14 lutego zapra-
szamy na rock’n’rollowe Walentynki 
z zespołem EGR z Mszany Dolnej. 
Z kolei marcowe spotkanie przenie-
sie uczestników w świat skocznej 
irlandzkiej muzyki z elementami 
szan ty  w wykonaniu  zespołu 
Sheerban Celtic Band. Dalszy 
repertuar będzie systematycznie po-
dawany do wiadomości. Zaintereso-
wanie uczestnictwem jest ogromne. 
Bądźcie z nami i stwórzmy razem 
nową markę koncertów muzycznych 
w Limanowej - Jam na MARSIE! 
Zapraszamy! Więcej informacji znaj-
dą Państwo na Facebooku (Jamna 
Marsie) i stronie muzeum.
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