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Szanowni Państwo!
Drodzy Mieszkańcy Limanowej!
Miło mi przekazać Państwu pierwsze w tym roku wydanie Informatora Miejskiego. Zgodnie
z przyjętą formułą, na kolejnych stronach znajdą Państwo wiadomości na tematy absorbujące naszą uwagę i czas w ostatnich miesiącach.

Wiosna to szczególny czas, w którym wielu ludzi zachwyca się
pięknem naturalnego środowiska
i uświadamia sobie, że to nasze
wspólne dobro, o które należy dbać
- dla nas, ale także dla przyszłych
pokoleń. Ekologia to nie tylko modny, medialny temat, ale również
ważny i bardzo nam bliski. Ostatnie
miesiące pokazały nam wszystkim
skalę problemu związaną z zanieczyszczeniami, a przeprowadzone
badania jakości powietrza wykazały, że sprawcą zanieczyszczeń
w dużej mierze są stare kotły
węglowe. W tym miejscu, chciałbym przypomnieć, że samorząd
w przeszłości przygotowywał już
programy związane z ograniczeniem zanieczyszczenia powietrza,
w tym projekt „Kawka”, na który
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska wstrzymał finansowanie.
Jednak stale poszukujemy nowych
źródeł finansowania, które pozwolą nam realnie zatroszczyć się
o środowisko. W związku z tym, pod
koniec lutego złożyliśmy wniosek
na niskoemisyjny transport miejski
w ramach projektu subregionalne-

go, wobec którego żywimy duże
nadzieje, a pomyślnie uzyskane
środki umożliwią nam m.in. zakup
taboru autobusów o napędzie elektrycznym lub CNG i wybudowanie
dworca autobusowego. Natomiast
dzięki programowi LIFE i jego
środkom zatrudniamy Ekodoradcę, który przygotowuje programy
i służy pomocą przy pozyskaniu
funduszy dla właścicieli budynków
mieszkalnych na wymianę kotłów
i docieplenie budynków. Dzięki
Państwa otwartości i zainteresowaniu udało nam się złożyć wniosek na wymianę kotłów w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.
Z uzyskanych środków będziemy
mogli dofinansować wymianę około
300 starych kotłów, na ekologiczne
kotły gazowe lub na paliwa stałe.
Z własnych środków zakupiliśmy
stację pomiarową, monitorującą stan powietrza, która da nam
szczegółowy obraz jakości powietrza i wkrótce każdy mieszkaniec
będzie miał dostęp do odczytu stanu powietrza w czasie rzeczywistym za pośrednictwem internetu.

Warto wspomnieć również o tym, że
z końcem lutego złożyliśmy wniosek na rozbudowę oczyszczalni
ścieków, kolejny etap modernizacji
stacji uzdatniania wody, modernizację sieci wodociągowej wraz z dalszą rozbudową sieci kanalizacyjnej
i wodociągowej. Wniosek został
złożony do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,
a jego wartość wynosi ponad
44 mln zł, przy planowanym dofinansowaniu na poziomie ponad
23 mln zł. Realizacja tego zadania
przyczyni się do polepszenia stanu
środowiska naturalnego, jakości
wód powierzchniowych i podziemnych, a także podniesienia standardu
życia mieszkańców.
Kończąc słowo wstępu, chciałbym
Państwa zaprosić na kolejne strony
Informatora i zachęcić do zapoznania się z ich treścią.
Władysław Bieda

Burmistrz Miasta Limanowa

KALENDARIUM
W ostatnim okresie Burmistrz Miasta Limanowa odbył następujące, ważne dla miasta spotkania:
8 marca 2017 r. - spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego w sprawie
możliwości finansowania inwestycji miejskich,
27 lutego – 1 marca 2017 r. - udział w Forum Burmistrzów i Prezydentów Miast w Bukowinie Tatrzańskiej,
23 lutego 2017 r. - spotkanie w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie w sprawie
możliwości pozyskania środków na powiększenie Parku Miejskiego, przebudowy
ul. Piłsudskiego, Jana Pawia II, Kopernika i Kolejowej,
10 lutego 2017 r. - udział w Forum Subregionu Sądeckiego w Podegrodziu,
6 lutego 2017 r. - udział w Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Miast w Zakliczynie,
23 grudnia 2016 r. - podpisanie umowy pożyczkowej na zakup samochodu dla OSP Łososina Górna
w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Krakowie,
13 grudnia 2016 r. - udział w Transgranicznym Kongresie „Euroregion Tatry” w Kieżmarku,
12 grudnia 2016 r. - udział w Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Miast w Krakowie.
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Most na granicy miasta i gminy

Most na rzece Łososina został uszkodzony na skutek ulewnych deszczów w 2014 roku, co potwierdzają
ekspertyzy. Wezbrana woda podmyła
jedną z podpór, która runęła do rzeki. Powstałe zniszczenia widoczne
są gołym okiem, w nawierzchni asfaltowej widnieją pęknięcia,
a barierki w miejscu brakującej
podpory zostały wygięte w dół.
Ze względów bezpieczeństwa most
został wyłączony z ruchu. Po uszkodzeniu mostu zgłosiliśmy szkodę
do Urzędu Wojewódzkiego, a komisja kwalifikacyjna szkód, która
przyjechała w sierpniu 2014 roku
uznała, że szkoda jest w wysokości
600 tys. zł. Tak niska wycena spowodowała, że miasto nie zostało
zaliczone do gmin dotkniętych klęską żywiołową. Odwoływaliśmy się
od tej oceny przedkładając niezależne ekspertyzy, które jasno mówiły,
że most jest tak uszkodzony, że nie
nadaje się do remontu i koszt jego
odbudowy będzie ponad 2 mln zł.
Nic to jednak nie pomogło pomimo to, że w tej sprawie dwukrotnie
byłem u poprzedniego Wojewody
Jerzego Millera. W marcu 2015 roku
wspólnie z Wójtem Gminy Limanowa i Przewodniczącą Sejmiku
Województwa Małopolskiego byłem
u obecnego Wojewody Małopolskiego Józefa Pilcha. Na spotkaniu
szczegółowo przedstawiłem sprawę
i złożyłem pisemną prośbę. Wojewoda na spotkaniu przyznał nam
rację, że na most powinniśmy otrzymać dotację i na złożonej na piśmie
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prośbie dokonał osobiście adnotacji.
Jakież było nasze zdziwienie, gdy
później przyszła odpowiedź identyczna z tą jaką otrzymywaliśmy
za poprzedniego Wojewody, czyli
że most nie jest w pełni zniszczony
z powodu wezbranej wody, tylko że
most uległ naturalnemu zużyciu. Kolejny raz przyszło nam się zdziwić
w tym roku. Przypadkowo dowiedziałem się, że w sobotę 11 lutego na most w Młynnym przyjedzie
Wojewoda. Zadzwoniłem do Urzędu Wojewódzkiego do Rzecznika
Wojewody czy jest to prawda i dowiedziałem się, że tak ale Wojewoda
nie widział potrzeby powiadomienia
mnie jako gospodarza terenu, gdyż
tam zaplanował bryfing prasowy
w sprawie mostu. Na most przyszedłem i przyszli Radni Miasta i tam
usłyszeliśmy, że Wojewoda daje
mi żółtą kartkę, bo nic nie robię
w tej sprawie i jest zdziwiony, bo nic
do tej pory o sprawie nie wiedział
i dopiero gdy media to ogłosiły, to
podjął zdecydowane kroki. Została powiedziana nieprawda. Miałem
wszystkie dokumenty przy sobie
w tej sprawie lecz, dobry obyczaj
nakazuje, aby gościa uszanować
i dlatego do kamer na moście nie
powiedziałem – Panie Wojewodo,
Pan kłamie - pomimo to, że zostałem
ośmieszony i upokorzony. Dobry
obyczaj też mówi coś o zachowaniach gościa w stosunku do gospodarza, ale to wszyscy znają i nie będę
tu szerzej o tym mówić. Wojewoda
zadeklarował środki na odbudowę
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mostu i to w tym wszystkim jest
dobra wiadomość, bo inaczej nie byłoby możliwości odbudowy. Most
jest przedłużeniem ulicy Michała Dudka i łączy miasto z gminą.
Po drugiej stronie rzeki Łososina
znajduje się stadion piłkarski LKS
Płomień Limanowa i jest to jedyny
obiekt należący do Miasta Limanowa, nie ma tam ani jednego domu,
w którym mieszkają mieszkańcy
miasta. Z przeprawy w większości
korzystali mieszkańcy gminy, chcący dostać się do pracy, szkoły czy
do kościoła. Dlatego zwróciliśmy
się Wójta Gminy Limanowa, by
w planowaną inwestycję finansowo
zaangażowała się Gmina Limanowa.
Obecnie na terenie miasta są do wybudowania pilnie dwa mosty: most
w ciągu ul. Lipowej oraz w ciągu
ul. Kochanowskiego. Są też ważne
inwestycje, takie jak: stacja uzdatniania wody, kanalizacje, wodociągi,
ulice i dopiero na kolejnym miejscu
jest most w ciągu ul. Dudka. Taka
kolejność wynika stąd, że są to inwestycje bardzo potrzebne dla mieszkańców miasta, o których samorząd miasta ma obowiązek dbać. Po
wielu rozmowach z Wójtem Gminy
Limanowa, ustalone zostało, że Gmina pokryje 50% kosztów projektu
i 50% kosztu wkładu inwestycyjnego brakującego do środków,
które obiecał Wojewoda. Jednak
Wójt nie chce podpisać porozumienia w tej sprawie i już wycofał się
z dofinansowania projektu. Ustalenie na słowo z Wójtem, jak widać,
nic nie znaczy. Miasto zapłaci za
projekt i umowa z projektantem jest
już podpisana, projekt chcemy wykonać do końca czerwca tego roku.
Oczekujemy na podpisanie porozumienia przez Wójta Gminy Limanowa o współfinansowaniu inwestycji, gdyż w słowne zapewnienia nie
wierzymy. Ale jeżeli Gmina nie zadeklaruje 50% udziału we wkładzie
własnym, to most będzie czekał na
swoją kolej.
Władysław Bieda

Burmistrz Miasta Limanowa
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Do miejskich czterech szkół aktualnie uczęszcza ponad 2300 uczniów, w tym z terenu gminy
Limanowa 739 uczniów. Taki stan jest od lat i utrzymany był na podstawie obowiązujących do tej
pory przepisów.

Ustalenie obwodów miejskich szkół podstawowych
Z dniem 1 stycznia 2017 r. zmieniła
się jednak ustawa o systemie oświaty. Zmiana ta dotyczy nie tylko likwidacji gimnazjów i utworzenia szkół
podstawowych
ośmioklasowych,
lecz również obowiązku utworzenia
przez samorządy nowych obwodów
szkolnych. Dotychczasowe obwody obejmowały swym zasięgiem
oprócz terenu miasta obszar gminy
Limanowa, tj. wsie: Koszary, Lipowe, Sowliny, część Starej Wsi, czyli
przysiółki: Podlipowe, Tokarzówka,
Dzielec, Skorupówka, Dutkówka,
Wojtasówka oraz Wieś Łososina
Górna z wyłączeniem przysiółków
Chomranie, część Wsi Walowa
Góra i część Wsi Młynne – Osiedle
Łagoszówka. Ustawa nakazuje
utworzenie obwodów szkolnych
w granicach miasta, a gdyby obwody te miały obejmować część terenu gminy Limanowa, to musiałoby
być pomiędzy Miastem a Gminą,
podpisane porozumienie o przejęciu
przez Miasto realizacji części zadań
Gminy w zakresie kształcenia dzieci. Podpisanie takiego porozumienia
jest możliwe na podstawie artykułu
74 Ustawy o samorządzie gminnym, ale ustawa mówi, że jeżeli jedna gmina realizuje zadania drugiej,
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to musi to być powiązane z pokrywaniem kosztów realizacji. Konieczność uwzględnienia w przedmiotowym porozumieniu zapisów
o uczestniczeniu finansowym gminy w realizacji zadań powierzonych
wynika stąd, że koszt realizacji tego
zadania nie jest pokrywany w pełni
z subwencji oświatowej, jaką miasto
uzyska z budżetu państwa na ten cel.
W związku z tym brakujące środ-
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ki miasto pokrywa z dochodów
własnych. Pokrywanie tej różnicy
z dochodów własnych miasta jest
uzasadnione w stosunku do dzieci zamieszkałych na terenie miasta,
natomiast pokrywanie tej różnicy dla
dzieci uczęszczających spoza terenu miasta byłoby nieuzasadnionym
finansowaniem realizacji zadania
innej gminy. Takie działanie nazywane jest działaniem na szkodę
jednostki samorządu terytorialnego i podlega sankcjom. Nie można
z podatków mieszkańców miasta
finansować kształcenia dzieci z innej
gminy. W podobnych sytuacjach na
terenie naszego kraju, gminy mają
zawarte porozumienia i propozycja
miasta Limanowa nie jest tu ewenementem. Jeśli jednak nie dojdzie
do zawarcia porozumienia z Władzami Gminy, będziemy chętnie
przyjmować do miejskich szkół taką
liczbę dzieci z gminy, która będzie
dopełnieniem tworzonych przez nas
oddziałów. Jeżeli zaś większa ilość
dzieci z gminy będzie się ubiegała
o miejsce w miejskich szkołach, nie
będziemy tworzyć nowego oddziału.
Jest to sytuacja dla nas niezręczna,
lecz nie wynika to z niechęci miasta
do dzieci z terenu gminy Limanowa,
lecz z dziwnego uporu władz Gminy.

www.facebook.com/MiastoLimanowa
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Miasto Limanowa pozyskało dotację z budżetu państwa z rezerwy Ministra Finansów na remont
miejskich przedszkoli nr 1 i 2. Dzięki staraniom Burmistrza Miasta Limanowa Władysława Biedy
przebudowa zrealizowana została w bardzo krótkim czasie.

Przedszkola po remoncie

Miejskie Przedszkole Nr 1
Zakończył się długo oczekiwany przez pracowników, rodziców
i dzieci remont Miejskiego Przedszkola Nr 1 przy ulicy Jordana. Dzięki inwestycji zapewnione
zostało
bezpieczeństwo
przeciwpożarowe budynku i osób
w nim przebywających. Ponadto
w ramach przebudowy powiększony został metraż dwóch sal wraz
z wybudowaniem dla nich zaplecza socjalnego oraz przygotowanie
pomieszczenia szatni dla dzieci.
Remont przedszkola stał się, w trosce o dzieci, zadaniem priorytetowym
na koniec 2016 roku. Pozyskana dotacja z budżetu państwa
z rezerwy Ministra Finansów
w kwocie 298.950 zł pozwoliła
wykonać prace w szybkim tempie
i na bardzo wysokim poziomie.
Wartość inwestycji to 597.903 zł.
Wszystkie prace remontowe, wykonywane przez Zakład Ogólnobudowlany STAM-BUD Mariana Sułkowskiego z Limanowej na bieżąco
były omawiane i konsultowane, by
remont nie przedłużał się. Na czas
trwania prac remontowych zajęcia
przedszkolne odbywały się w budynku Zespołu Szkół Samorządowych
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Nr 4 w Limanowej. Dodatkowo
Miasto Limanowa zorganizowało
transport dzieci do tymczasowej
placówki. Mając na uwadze, że
przedszkole wyremontowane zostało przy zaangażowaniu wielu
osób i instytucji, dyrekcja, pracownicy oraz same przedszkolaki chcą
podziękować w sposób szczególny wszystkim, którzy przyczynili
się do wszelkich prac i zabiegów
w czasie realizacji tego przedsięwzięcia.
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Miejskie Przedszkole Nr 2
Kolorowe, jasne sale, piękne łazienki, przestronna klatka schodowa
– tym cieszą się pracownicy i dzieci w Miejskim Przedszkolu Nr 2,
w którym został zakończony
remont. Inwestycja, która polegała na przebudowie z nadbudową
budynku przedszkola, rozpoczęła
się w listopadzie. Przebudowana
została wewnętrzna klatka schodowa w budynku oraz powstała nowa
sala przedszkolna na 25 dzieci wraz
z zapleczem sanitarnym. Zakres
realizacji robót obejmował m.in.
wykonanie nadbudowy tarasu na
poziomie parteru o dwie kondygnacje, rozbudowę istniejącego dachu,
zmianę przekrycia głównego dachu,
wykonanie nowych zadaszeń nad
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pozostałymi wejściami do budynku,
wykonanie projektowanego układu
ścianek działowych, zamontowanie stolarki okiennej i drzwiowej,
przebudowę instalacji elektrycznej,
wod-kan i c.o., wymianę posadzek
i przemalowanie pomieszczeń. Pracy było bardzo dużo. Efekt końcowy wyremontowanej placówka robi
wrażenie. Inwestycja kosztowała
616.919 zł z czego dotacja z budżetu państwa wyniosła 278.523 zł.
Przedszkole wyremontowane zostało przy zaangażowaniu wielu osób
i instytucji. Pracownicy przedszkola
stanęli na wysokości zadania i przygotowali wzorowo obiekt do przyjęcia wychowanków. Podziękowania
należą się również dyrekcji Zespołu Szkół Samorządowych Nr 2,
która stworzyła placówkę zastęp-
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czą i przyjęła dzieci w szkole na
czas remontu. Dyrekcja, Pracownicy oraz same przedszkolaki chcą
podziękować wszystkim, którzy
w jakikolwiek sposób przyczynili
się do realizacji inwestycji, która
zapewni najmłodszym możliwość
wspólnej zabawy i nauki w sprzyjających i bezpiecznych warunkach.

www.facebook.com/MiastoLimanowa
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Miasto Limanowa złożyło wniosek o dofinansowanie projektu pod nazwą „Niskoemisyjny
transport miejski w Limanowej”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Małopolskiego na lata 2014-2020.

Transport niskoemisyjny
Całkowity koszt projektu wynosi
14.416.894,99 zł, a wartość dofinansowania 11.351.609,72 zł, co stanowi
85% całości inwestycji. Projekt
realizowany będzie w okresie od
stycznia 2018 r. do grudnia 2019 r.
W drugim półroczu bieżącego roku
dowiemy się czy projekt na nowoczesną niskoemisyjna komunikację
zyskał aprobatę i dofinansowanie.
Wniosek ten dotyczy organizacji
niskoemisyjnego transportu miejskiego, tj. zakupu nowoczesnych
autobusów, budowy dworca i przystanków oraz parkingów park&ride.
W ramach tego przedsięwzięcia
planowana jest m.in. budowa
niewielkiego dworca – węzła przesiadkowego, wraz z budynkiem
poczekalni i usług komunikacyjnych, który ma być zlokalizowany w pobliżu skrzyżowania przy
zbiegu ulic Kopernika, Targowej
i Źródlanej. Oprócz tego, projekt
zakłada stworzenie trzech parkingów typu park&ride, które umożliwiają pozostawienie własnego
pojazdu i kontynuowanie podróży
komunikacją zbiorową bez ponoszenia dodatkowych opłat. Za
pieniądze z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Małopolskiego ma zostać sfinalizowany
zakup pięciu niskopodłogowych
autobusów elektrycznych lub zasilanych sprężonym gazem ziemnym
(CNG). Nowoczesne pojazdy miałyby realizować kursy w ramach
komunikacji miejskiej. Miasto
będzie je udostępniać przewoźnikom lub operatorom, którzy będą
odpowiedzialni za realizowanie komunikacji. Przedmiotowy projekt
w sposób kompleksowy podchodzi do tematu niskoemisyjnego
transportu w mieście Limanowa.
W ramach projektu poprzez zakup
nowych autobusów o napędzie elektrycznym/cng - 5 sztuk, budowie
centralnego węzła przesiadkowego, instalacji 28 wiat przystankowych oraz 3 miejsc Park&Ride
i Bike&Ride, nastąpi szersze
wykorzystanie transportu publicz-
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nego, zmniejszenie wykorzystania
samochodów osobowych, a także
ograniczenie i upłynnienie ruchu
innych przewoźników, niższa emisja
zanieczyszczeń powietrza, hałasu
oraz niższe zatłoczenie. Natomiast
poprzez dynamiczny system informacji pasażerskiej tj. m.in. oprogramowanie urządzeń umieszczonych
w autobusach do pozycjonowania
i rozpoznawania kursów oraz tablice świetlne na każdym przystanku informujące o spodziewanym
czasie przyjazdu autobusu, nastąpi lepsza integracja transportu, co
z kolei przedłoży się na większe
zainteresowanie i wykorzystanie transportu publicznego przez
mieszkańców miasta i powiatu.
Przedmiotowy projekt przyczyni
się do osiągnięcia niskoemisyjnej
i zrównoważonej mobilności mieście oraz wynikać będzie z planów
dotyczących gospodarki niskoemisyjnej, które zawierają elementy
planów
mobilności
miejskiej.
Oznacza to, że modernizacja czy
rozbudowa
systemu
transportu publicznego nie jest celem samym w sobie, ale jest widziana
w kontekście zmian w mobilności miejskiej prowadzących do
zmniejszenia emisji CO2 i innych
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zanieczyszczeń uciążliwych dla
środowiska i mieszkańców oraz
zwiększenia efektywności energetycznej systemu transportowego, a także dostosowaniu do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Z powstałej infrastruktury korzystać
będą przede wszystkim mieszkańcy miasta i gmin położonych poza
dostępnością do drogi krajowej
nr 28, czy drogi wojewódzkiej
nr 965, którzy będą mogli pozostawić samochód osobowy i przesiąść
się do komunikacji zbiorowej. Parkingi dostosowane będą do potrzeb
osób niepełnosprawnych. Z komunikacji zbiorowej z pewnością
skorzystają również turyści.
Mieszkańcy Limanowej oraz powiatu limanowskiego, jak i turyści
odwiedzający ten rejon Małopolski,
skorzystają na realizacji projektu,
nie tylko poprzez poprawę dostępności komunikacyjnej, ale również
poprzez poprawę jakości powietrza z uwagi na zmniejszenie emisji
CO2. Mniejsza liczba samochodów,
promowanie korzystania z transportu zbiorowego, ograniczy emisję zanieczyszczeń emitowanych
ze spalin samochodów, zmniejszy
poziom hałasu oraz poprawi bezpieczeństwo na drogach.

www.facebook.com/MiastoLimanowa
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Przebudowa Limanowskiego Domu Kultury

Miasto Limanowa złożyło wniosek o dofinansowanie projektu
w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,
Działanie 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego,
poddziałanie 6.1.3 Rozwój instytucji kultury oraz udostępniania
dziedzictwa kulturowego. Projekt
przeszedł pozytywną ocenę formalną. Obecnie przeprowadzana jest
ocena finansowa wniosku i Miasto
oczekuje na jej zakończenie.
Wartość całkowita projektu –
7.108.809 zł, wysokość dofinansowania – 1.999.237 zł.
W ramach projektu planowana jest
przebudowa budynku Limanow-

skiego Domu Kultury i jego rozbudowa o dodatkowe pomieszczenia
wraz z urządzeniami budowlanymi
w postaci placu utwardzonego. Budynek Limanowskiego Domu Kultury jest budynkiem użyteczności
publicznej. Po przebudowie i rozbudowie będzie pełnił dotychczasowe
funkcje, tj. widowiskowo-teatralną,
pracowni artystycznych, klubów
zainteresowań.
Przedsięwzięcie
obejmuje przebudowę i rozbudowę
części składającej się z sali
widowiskowej wraz z niezbędnym
zapleczem technicznym oraz foyer
z węzłem szatniowo-kasowym i sanitarnym. Wyodrębnienie funkcjonalne istniejącej restauracji poprzez
stworzenie niezależnego wejścia do

lokalu i wydzielenie węzła sanitarnego dla konsumentów, od strony
północnego wejścia do budynku.
Wykonanie dodatkowe foyer, łączące komunikacyjnie ze sobą salę
widowiskową, salę konferencyjną oraz pomieszczenia służące do
obsługi pobliskiego skateparku,
przebudowę i budowę pracowni
artystycznych oraz klubów zainteresowań. Wykonanie do budynku
pochylni dla osób niepełnosprawnych prowadzącą z poziomu utwardzonego placu. W budynku zaprojektowano system pochylni oraz
urządzenie dźwigowe zapewniające
osobom niepełnosprawnym dostęp
na kondygnacje z pomieszczeniami
użytkowymi.

Poprawa efektywności energetycznej budynków
użyteczności publicznej Miasta Limanowa
Miasto Limanowa złożyło wniosek
o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Małopolskiego na
lata 2014-2020, Poddziałanie 4.3.2
Głęboka modernizacja energetyczna
budynków użyteczności publicznej
– SPR, który przeszedł pozytywnie wszystkie stopnie weryfikacji
i projekt uzyskał dofinansowanie
Nr 23/2017

w wysokości 3.525.608 zł. Całkowita wartość projektu to 6.255.512 zł.
W ramach projektu zostanie wykonana modernizacja energetyczna
9 budynków użyteczności publicznej Miasta Limanowa obejmująca:
modernizację kotłowni oraz instalacji
centralnego ogrzewania, wykonanie
instalacji ciepłej wody użytkowej,
wymianę oświetlenia na energo-
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oszczędne oraz montaż instalacji fotowoltaicznej.
Projektem objęto: budynek Urzędu
Miasta Limanowa, budynki Zespołów Szkół Samorządowych Nr 1, 2, 3
i 4, budynki Miejskich Przedszkoli
Nr 1 i 2, budynek Żłobka Miejskiego
oraz budynek miejski przy ul. Spacerowej 8, gdzie mieści się m.in.
Dzienny Dom Senior-WIGOR.

www.facebook.com/MiastoLimanowa
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Trzy wnioski złożone przez Miasto Limanowa w porozumieniu z partnerami słowackimi otrzymały
dofinansowanie z Euroregionu „Tatry”, w ramach Programu Współpracy Transgranicznej
Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020, w ramach projektu parasolowego pn. „Łączy nas natura
i kultura”. Łączna wartość planowanych przedsięwzięć to około 110 tys. euro. Wszystkie projekty
realizować będą miejskie jednostki kultury.

Łączy nas kultura i natura - trzy polsko-słowackie projekty
W ramach 1 osi priorytetowej, zatwierdzono do dofinansowania
z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego 35 mikroprojektów
na łączną kwotę około 2,1 mln euro.
Beneficjentami mikroprojektów są
polskie i słowackie gminy, miasta,
powiaty, instytucje kultury, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe
oraz związki wyznaniowe. Realizacja
mikroprojektów będzie zarządzana
przez Związek Euroregion „Tatry”
w Nowym Targu w partnerstwie
z Preszowskim Krajem Samorządowym oraz Żylińskim Krajem Samorządowym.
Środki finansowe przyznano dla
Muzeum
Regionalnego
Ziemi
Limanowskiej, które wraz z Muzeum w Kieżmarku zamierza realizować projekt pod nazwą „Świat
dawnej apteki na polsko-słowackim pograniczu”. Całkowity
koszt projektu wynosi 56.989 euro,
z czego aż 48.440,65 euro pokrywa dofinansowanie Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Celem
przedsięwzięcia
będzie
przede wszystkim ochrona i popularyzacja dziejów dawnego aptekarstwa, ciekawego a jednocześnie
mało znanego aspektu wspólnej historii obu narodów, stanowiącego

materialne dziedzictwo kulturowe
regionu.
Dofinansowanie przyznano również
dla projektu Limanowskiego Domu
Kultury i jego słowackiego partnera
z Dolnego Kubina, pod nazwą „Tańce, stroje i instrumenty pasterskie
regionu lachowsko – orawskiego”.
Projekt otrzyma wsparcie w kwocie
31.562,75 euro, przy całkowitym
koszcie przedsięwzięcia na poziomie
37.132,65 euro. Głównym celem
mikroprojektu jest ochrona i popularyzacja dziedzictwa kulturowego pogranicza polsko-słowackiego
poprzez prezentację najbardziej
charakterystycznych tańców, śpiewu, strojów, instrumentów, w tym
instrumentów pasterskich grup
etnicznych Lachów i Orawiaków na
tle walorów przyrodniczo-krajobrazowych. Projekt realizowany będzie
również we współpracy z Domem
Kultury w Dolnym Kubinie.
Kolejny trzeci projekt zrealizuje
Miejska Biblioteka Publiczna wspól-

nie z Biblioteką Orawską Antona
Habovštiaka w Dolnym Kubinie
pod nazwą „Skarby Pogranicza”.
Projekt otrzyma dofinansowanie
w wysokości 22.604,15 euro, wartość
całkowita projektu: 26.593,14 euro.
W ramach mikroprojektu zorganizowany i przeprowadzony zostanie
plener fotograficzny dla polskich
i słowackich uczestników (polskich – po słowackim pograniczu
z uwzględnieniem miasta Dolny Kubin; słowackich – po polskim pograniczu z uwzględnieniem miasta Limanowa). Po zrealizowaniu fotopleneru
zorganizowana zostanie poplenerowa wystawa, której wernisaże odbędą się w Limanowej oraz Dolnym
Kubinie. Wydany zostanie również
poplenerowy fotoalbum w wersji
polsko-słowacko-angielskiej oraz
kalendarz w wersji polsko-słowackiej. Wydawnictwa te będą promowane podczas wernisaży poplenerowej wystawy.

rollup
DZIAŁANIA I ROZWOJU
www.miasto.limanowa.pl
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Inwestycje w Limanowskim Domu Kultury

Miasto w dalszym ciągu stara się
o dofinansowanie bardzo kosztownej przebudowy Limanowskiego
Domu Kultury. Póki co wdrażane są niezbędne do prawidłowego
funkcjonowania placówki prace inwestycyjne. Zakończyły się prace
związane z wymianą drzwi wejściowych do sali widowiskowej, nową
zabudową kasy kinowej oraz wdrożeniem nowego programu do sprzedaży i rezerwacji biletów. Projekt
został zrealizowany dzięki środkom
pozyskanym przez Limanowski
Dom Kultury w ramach programów
operacyjnych Polskiego Instytutu
Sztuki Filmowej pn. „Rozwój kin
– modernizacja kin”. Całość inwestycji opiewała na kwotę 30.099 zł,
przy czym kwota przyznanego
dofinansowania wyniosła 20.760 zł,
co stanowi blisko 70% budżetu
całego przedsięwzięcia. W ramach
zaplanowanych działań: zakupiono i wdrożono nowy, elektroniczny

system sprzedaży i rezerwacji biletów online, który będzie umożliwiał
klientom kupno biletu na wydarzenia organizowane w LDK oraz seanse kinowe za pośrednictwem strony
internetowej Limanowskiego Domu
Kultury. Ponadto wymieniono drzwi
wejściowe do sali widowiskowej,
na spełniające wszelkie wymagania
odpowiednie specyfice pomieszczenia, do jakiego prowadzą oraz

unowocześniono punkt kasowy,
zwiększono jego powierzchnię,
doświetlono oraz zakupiono nowy
sprzęt komputerowy i kasowy. Dzięki tym działaniom mamy nadzieję,
że nie tylko podniesie się jakość
oferowanych przez Limanowski
Dom Kultury i kino Klaps usług,
ale również poprawi się dostęp do
oferty kulturalnej oraz filmowej.

Tegoroczny 43. Festiwal Folklorystyczny Limanowska Słaza zrealizowany zostanie między innymi
dzięki finansowemu wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Limanowska Słaza dofinansowana
Ten niezwykły inspirowany życiem
wsi i zwyczajami mieszkańców
regionu festiwal, od przeszło 43 lat
jest najważniejszym wydarzeniem
folklorystycznym na limanowszczyźnie. Głównym celem realizacji Słazy jest troska o zachowanie
dziedzictwa
kultury
Lachów,
Zagórzan oraz Białych Górali. To
prezentacja unikalnych i autentycznych wartości wyrażonych
w muzyce, tańcach, gwarze oraz
obrzędach i zwyczajach ludowych.
To celebracja zwyczajów i obyczajów pozwalająca utrwalać je tak, by
zostały one zachowane dla przyszłych pokoleń.
Nr 23/2017

W tym roku Limanowska Słaza
uzyskała uznanie Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, uzyskując dofinansowanie
w wysokości 20.000 zł, co stanowi
ponad 58% zakładanego budżetu
zadania. Wniosek Limanowskiego
Domu Kultury uzyskał bardzo wysokie noty, zarówno za część merytoryczną, strategiczną, jak i organi-
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zacyjną i uplasował się na 7 miejscu
listy rankingowej, pośród kilkuset
podmiotów ubiegających się o dofinansowanie. Środki zostały przyznane w ramach programu Ministra
„Kultura Ludowa i Tradycyjna”
we współpracy z Departamentem
Narodowych Instytucji Kultury.
Gospodarzem Festiwalu niezmiennie jest Burmistrz Miasta Limanowa. Festiwal wspiera
również Małopolskie Centrum
Kultury SOKÓł.
„Dofinansowano ze środków
Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego”

www.facebook.com/MiastoLimanowa
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Limanowa w bieżącym roku wzbogaci się o 39 nowych latarni, które będą zlokalizowane przy
ulicach: Gajowej, Wiejskiej, Willowej oraz Beskidzkiej.

Oświetlenie uliczne
Miasto Limanowa po przeprowadzonym przetargu publicznym,
podpisało cztery umowy z wykonawcami oświetlenia ulicznego:
Oświetlenie ulicy Gajowej
Pierwsza umowa podpisana z Firmą
Z.E.B. Sp. z o.o z Świerklan, dotyczy
budowy oświetlenia drogowego przy
ulicy Gajowej. Planowana wartość
wykonywanych robót to 51.960 zł.
Zamówienie oświetlenia drogowego zostanie wykonane w dwóch
etapach: I etap do 31.05.2017 r.,
II etap do 30.06.2017 r. W ramach
wykonanego zadania planowany
jest montaż 11 latarni oświetleniowych.

Oświetlenie ulicy Wiejskiej
Druga umowa podpisana również
z Firmą Z.E.B. Sp. z o.o z Świerklan,
dotyczy budowy oświetlenia drogowego przy ulicy Wiejskiej. Wartość
wykonywanych robót wynieść ma
44.770 zł. Zamówienie oświetlenia
drogowego zostanie wykonane
w trzech etapach: I etap do
30.04.2017 r., II etap do 31.05.2017 r.,
III etap do 30.06.2017 r.
W ramach wykonanego zadania
planowany jest montaż 9 latarni
oświetleniowych.
Oświetlenie ulicy Willowej
Na budowę oświetlenia drogowego przy ul. Willowej, miasto podpisało umowę również z Firmą

Z.E.B. Sp. z o.o z Świerklan. Wartość wykonywanych robót oszacowano na kwotę 51.800 zł, z terminem wykonania do 31.05.2017 r.
W ramach wykonanego zadania
planowany jest montaż 11 latarni
oświetleniowych.
Oświetlenie ulicy Beskidzkiej
Budowa oświetlenia drogowego
przy ul. Beskidzkiej, realizowana
będzie zgodnie z przetargiem przez
firmę P.P.U. „ELMARC” Małgorzata Kowalczyk z Nowego Sącza.
W ramach przedsięwzięcia planowany jest montaż 8 latarni oświetleniowych, na kwotę 37.000 zł.
Termin wykonania inwestycji przewidziano do 30.06.2017 r.

Rusza miasteczko ruchu drogowego z gokartami

Tuż po Świętach Wielkanocnych
zostanie otwarte miasteczko ruchu
drogowego przy ścieżce zdrowia
(ul. Kusocińskiego). Uliczki, ronda,
zakręty i najważniejsze – znaki drogowe znajdą młodzi użytkownicy,
bawiąc się i ucząc w miasteczku.
Szczególną atrakcją, która zapewne ucieszy użytkowników, będzie
wypożyczalnia gokartów. Miasto
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zakupiło 22 sztuki pojazdów, w tym:
2 gokarty 2-osobowe i 20 gokartów
1-osobowych. Wielkość gokartów
dostosowana jest do różnych grup
wiekowych, np. od 2 do 3 lat,
od 3 do 8 lat i powyżej 8 lat.
Miasteczko ruchu drogowego spełniać będzie cele nie tylko rozrywkowo-rekreacyjne, ale również edukacyjne. Zapraszamy!
www.facebook.com/MiastoLimanowa
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Cmentarz komunalny w Limanowej powstał w czasie, gdy miasto i gmina tworzyły jeden
samorząd. Do dziś użytkowany jest zarówno przez mieszkańców Miasta Limanowa, jak również
mieszkańców Gminy Limanowa ze wsi: Mordarka, Jabłoniec, Stara Wieś, Lipowe oraz Sowliny.

Rozbudowa cmentarza komunalnego

Podział samorządu terytorialnego
nastąpił w 1992 roku, wprowadzając
rozgraniczenie między miastem
a gminą, tym samym rozdzielając
obowiązki, także w zakresie prowadzenia cmentarza względem
mieszkańców danego terenu. Jednak
obowiązki wynikające z utrzymania cmentarza komunalnego po dziś
dzień, spoczywają na Mieście Limanowa.
Z uwagi na to, że miejsca pochówku na cmentarzu są na wyczerpaniu, podjęto starania o rozbudowę
cmentarza, na terenie przyległym
zakupionym przez Miasto Limanowa. Sporządzona została pełna dokumentacja, uzyskano pozwolenia
i w pierwszej połowie marca ogłoszono przetarg na realizację. Najtańsza oferta opiewa na kwotę
494.088,06 zł. Projekt zakłada m.in.
wykonanie wewnętrznych alejek
z nawierzchnią z kostki brukowej
i nawierzchnią bitumiczną, chodników z nawierzchnią z kostki brukowej, miejsc parkingowych utwardzonych tłuczniem, a także likwidację
Nr 23/2017

starego i budowę nowego ogrodzenia
wraz z wejściami na cmentarz. Planowana jest także rozbudowa sieci
oświetlenia, kanalizacji deszczowej,
jak również budowa nowego wodociągu wraz z punktami czerpalnymi.
Gmina Limanowa nie posiada własnego cmentarza komunalnego, a do
tej pory około 30% pochówków na
obecnym cmentarzu jest z terenów
gminy. W związku z tym, że istniejący cmentarz powstał wspólnym
wysiłkiem miasta i gminy, to taki
sposób wykorzystania był właściwy.
Jeżeli natomiast z części rozbudowanej, nadal mieliby korzystać mieszkańcy miasta i gminy, to logicznym
rozwiązaniem jest, aby do kosztów
rozbudowy dołożyła się Gmina
Limanowa. Dlatego zwrócono się
do Wójta Gminy Limanowa z projektem porozumienia i propozycją,
by Gmina włączyła się finansowo w realizację przedsięwzięcia,
pokrywając 1/3 kosztów rozbudowy.
Warto w tym miejscu zaznaczyć, że
prowadzenie cmentarza komunalnego jest zadaniem własnym każdej
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gminy, więc propozycja porozumienia jest w pełni uzasadniona. Do dnia
dzisiejszego nie ma odpowiedzi,
czy Gmina Limanowa włączy się
w rozbudowę. Jeżeli Miasto Limanowa sfinansuje w całości rozbudowę cmentarza, to na części rozbudowanej udostępniać będzie miejsca
pochówku tylko dla mieszkańców
miasta, gdyż za pieniądze miejskich
podatników nie można realizować
zadań gminy. Dla mieszkańców
z terenu gminy na pewno ważne
jest, aby groby ich bliskich położone
były w niedalekiej odległości, aby
odwiedzając jednych bliskich zmarłych, można było iść na grób innych
bliskich. Jeżeli zatem Gmina nie
chce wspólnego cmentarza to, aby
nie sprawiać kłopotu mieszkańcom,
możliwe jest wybudowanie gminnego cmentarza w bezpośrednim
sąsiedztwie. Tym bardziej, że jest
po sąsiedzku działka, którą prywatny właściciel chce sprzedać. Gmina
Limanowa powinna szybko zakupić
tę działkę i przystąpić do budowy
swojego cmentarza.

www.facebook.com/MiastoLimanowa
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Limanowa w zdrowej atmosferze

EKODORADCA
Od października 2016 r. po przeprowadzonym postępowaniu konkursowym, w Urzędzie Miasta Limanowa
zatrudniony jest ekodoradca. Funkcję tę pełni Ewa Mól. Ekodoradca to
specjalista w zakresie efektywności
energetycznej i odnawialnych źródeł
energii, który ma za zadanie wspierać wdrażanie „Programu ochrony
powietrza dla województwa małopolskiego”, poprzez ograniczenie
emisji zanieczyszczeń powietrza,
zwłaszcza pochodzących ze źródeł
indywidualnych. Ekodoradcy pracują w 57 gminach, które są partnerami Województwa Małopolskiego
w realizacji projektu zintegrowanego LIFE. Ekodoradcy mają za zadanie inicjować działania i inwestycje
służące ograniczeniu niskiej emisji,
pozyskiwać zewnętrzne wsparcie
finansowe na te działania, informować mieszkańców o dostępnych dotacjach oraz pomagać w kwestiach
znalezienia środków zewnętrznych
na termomodernizację, wymianę
ogrzewania czy przygotowania odpowiednich dokumentów. Doradcy
mają także edukować i uświadamiać
mieszkańców o zagrożeniach płynących ze spalania złych i tanich paliw.
W tym celu aktywnie uczestniczą
w studiach podyplomowych dla
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Ekodoradców oraz stale podnoszą
kwalifikacje poprzez udział w warsztatach, seminariach i konferencjach.
Muszą zinwentaryzować źródła
ogrzewania w swoich gminach, stąd
też częste ankietyzacje i zapytania
kierowane do mieszkańców o obecne i planowane inwestycje /instalacje
ogrzewania, instalacje OZE i termomodernizacje/.
ALARM SMOGOWY
W celu informacji i uświadamiania społeczeństwa, w ramach projektu LIFE wraz z Krakowskim
Alarmem Smogowym przy użyciu
miernika laserowego DUSTTRAK
II AEROSOL MONITOR 8530,
limanowski ekodoradca monitorował stan powietrza na terenie miasta.
O wynikach informował na fanpage,
pn. „Limanowa w zdrowej atmosferze”. W dniach od 30 stycznia
do 14 lutego br. na terenie Miasta
Limanowa, było zamontowane
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urządzenie pomiarowe. Celem był
monitoring stanu jakości powietrza
i uświadomienie mieszkańców
o skali problemu. Urządzenie
stacjonowało w dwóch lokalizacjach. Przez pierwszy tydzień na
terenie Zespołu Szkół Samorządowych Nr 1 przy ul. Konopnickiej,
a w kolejnym tygodniu na budynku Zespołu Szkół Samorządowych
Nr 3 przy ul. Jordana. Jak wynika ze
wstępnego raportu, stężenia wielokrotnie przekraczały dopuszczalne
normy.
DZIAŁANIA EDUKACYJNE
Dzieci podczas ferii zimowych miały
możliwość wykazania się wiedzą
na temat smogu, biorąc udział w konkursie plastycznym pt. „Łapanie
SMOG-o SMOKA w Limanowej”.

www.facebook.com/MiastoLimanowa
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termowizji budynków mieszkalnych, pomagając w ten sposób
zlokalizować słabe punkty izolacji
budynków zgłoszonych do badań.
Mieszkańcom zostały przekazane raporty końcowe z wykonanych
termowizji. W przyszłości planowane są kolejne takie badania.
Trzeba tylko wziąć pod uwagę fakt,
iż kamery termowizyjne są własnością Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Małopolskiego i terminarz wypożyczeń jest odgórnie
ustalany.

Dzieci tworząc prace konkursowe
wykazały się znajomością zanieczyszczenia atmosfery i smogu.
W najbliższym czasie planowane
są lekcje i zajęcia dla dzieci przedszkolnych i szkolnych, aby od najmłodszych lat uczulić na problem
zanieczyszczenia oraz edukować
w zakresie zagrożeń zanieczyszczania atmosfery.
POKAZ KOTŁÓW
W lutym br. na terenie Limanowej,
również z inicjatywy ekodoradcy, został przeprowadzony pokaz
niskoemisyjnych kotłów z certyfikatem Ekodoesign. Ponieważ Miasto
przystąpiło do udziału w programie
dofinansującym z Regionalnego
Programu Operacyjnego, celem
pokazu było wskazanie mieszkańcom
nowych technologii z zakresu
źródeł ciepła, produktów objętych dofinansowaniem, a także ich
dystrybutorów i producentów oraz
miejsca, gdzie takie urządzenia można
nabyć.
Nr 23/2017

BADANIA TERMOWIZYJNE
W ramach umowy zawartej z programem LIFE o użyczeniu kamer termowizyjnych, mieszkańcy Limanowej
mieli
możliwość
sprawdzenia
szczelności swoich budynków,
podczas badań termowizyjnych.
Ekodoradca wykonał kilkanaście

www.miasto.limanowa.pl

PLANY NA PRZYSZŁOŚĆ
Miasto złożyło wniosek o dofinansowanie z Programu Regionalnego
Funduszy Europejskich w ramach
poddziałania na wymianę kotłów
na kotły gazowe i kotły na paliwa stałe. (Działanie 4.4. Redukcja
emisji zanieczyszczeń do powietrza.
Obniżenie poziomu niskiej emisji).
Planowany termin rozstrzygnięcia
konkursu to czerwiec 2017 r.
Ponadto rozpoczęto ankietyzację
mieszkańców do bazy inwentaryzacji ogrzewania na terenie miasta,
co wynika z obowiązku założeń
do Programu Ochrony Środowiska
dla Województwa Małopolskiego
i uczestnictwa w programie LIFE.
Kolejnym zamysłem jest przygotowanie do naboru wniosku na podziałanie 4.1.1 „Rozwój infrastruktury
produkcji energii ze źródeł odnawialnych” Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020 (RPO
WM).

www.facebook.com/MiastoLimanowa
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Limanowa w oczach dziecka

24 marca 2017 r. w Zespole Szkół Samorządowych Nr 1 w Limanowej
odbyła się XIV edycja Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy „Limanowa
w oczach dziecka” pod patronatem Burmistrza Miasta Limanowa
Władysława Biedy. Konkurs przeznaczony był dla uczniów klas trzecich
z miejskich szkół. Wzięło w nim udział 21 uczestników. Komisja oceniająca
była pod wrażeniem bardzo wysokiego poziomu wiedzy dzieci na temat
naszego miasta.
Laureaci konkursu wiedzy:
I miejsce – Martyna Ciuła - ZSS Nr 1
II miejsce – Weronika Jasica , Karolina Słowińska – ZSS Nr 1
III miejsce – Natalia Kurczab - ZSS Nr 3
IV miejsce – Aneta Dąbrowska - ZSS Nr 3
V miejsce – Magdalena Libura - ZSS Nr 1
VI miejsce – Kacper Iwan – ZSS Nr 2, Franciszek Dzik - ZSS Nr 1
Dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej przygotowano także konkurs
plastyczny pt. „Ważne wydarzenia na terenie naszego miasta”. Na konkurs napłynęło 86 prac. Wyróżnieni uczniowie: Biedroń Karolina, Dudek
Miłosz, Fąfara Wiktor, Golonka Filip, Jasińska Zuzanna, Juszczak Oliwier,
Kamińska Justyna, Kuchta Mateusz, Kuna Bartłomiej, Kurek Anna, Łącka
Aleksandra, Mamak Natasza, Matląg Patryk, Matląg Zofia, Michalik Izabela,
Myszka Mateusz, Pałka Emilia, Rosiek Maksymilian, Setlak Mateusz,
Smorańska Nikola, Stanisz Oliwia, Sułkowska Magdalena, Sukiennik
Mikołaj, Szewczyk Julita, Ślusarczyk Robert, Trzópek Igor, Trzópek
Miłosz, Włodarczyk Michał, Wójtowicz Emilia, Zimniewska Aleksandra.
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„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Projekty grantowe Lokalnej Grupy Działania
Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Przyjazna Ziemia Limanowska” informuje, że w roku 2017
planowane są do realizacji cztery
następujące projekty grantowe:
1/ publikacje dotyczące obszaru
LGD,
2/ kultywowanie dziedzictwa kulinarnego regionu,
3/ tworzenie infrastruktury niezbędnej do propagowania zdrowego
stylu życia,
4/ zachowanie i promocja muzycznego dziedzictwa obszaru LGD.
Pierwszy projekt publikacje dotyczące obszaru LGD, zakłada
promowanie obszaru, produktów,
usług lokalnych, zachowanie dziedzictwa lokalnego w formie wydawnictw przy nakładzie minimum
1 000 egzemplarzy oraz udostępnienie publikacji w formie elektronicznej na stronie internetowej. Grantobiorcami mogą być: LGD/osoby
fizyczne, osoby prawne - z wyłączeniem prowadzących działalność
gospodarczą. Przewidywana wysokość grantu to 300 000 zł, a wysokość
pomocy od 30 000 do 50 000 zł.

Drugi projekt kultywowanie dziedzictwa kulinarnego regionu,
daje możliwość przeprowadzenia szkoleń, warsztatów, spotkań,
festynów, akcji społecznych itp.
przy promowaniu obszaru, produktów, usług lokalnych oraz wzmocnieniu kapitału społecznego. Zakładane jest, że zakup rzeczy i środków
trwałych stanowi nie więcej niż 50%
kosztów. Grantobiorcami mogą być
LGD/osoby fizyczne, osoby prawne - z wyłączeniem prowadzących
działalność gospodarczą oraz Jednostek Sektora Finansów Publicznych.
Przewidywana wysokość grantu to
300 000 zł, a wysokość pomocy od
20 000 do 50 000 zł.
Kolejny projekt tworzenie infrastruktury niezbędnej do propagowania zdrowego stylu życia,
skierowany jest również do LGD/
osób fizycznych, osób prawnychz wyłączeniem prowadzących działalność gospodarczą oraz Jednostek
Sektora Finansów Publicznych,
a daje możliwości organizacji warsztatów, spotkań, festynów, zajęć
dla grup minimum 10-osobowych,

tworzenia infrastruktury rekreacyjnej. Przy czym zakup rzeczy i środków trwałych stanowić może nie
więcej niż 80% kosztów. Przewidywana wysokość grantu to 300 000 zł,
a wysokość pomocy od 20 000 do
50 000 zł.
Ostatni projekt grantowy zachowanie i promocja muzycznego
dziedzictwa obszaru LGD, daje
możliwości członkom LGD/osobom
fizycznym, osobom prawnym z
wyłączeniem
prowadzących
działalność
gospodarczą
oraz
Jednostkom Sektora Finansów
Publicznych na promowanie obszaru, produktów, usług lokalnych,
wzmocnienie kapitału społecznego,
zachowanie dziedzictwa lokalnego
poprzez organizację warsztatów,
festynów, akcji społecznych. Zastrzeżeniem jest zakup rzeczy
i środków trwałych w wysokości nie
większej niż 70% kosztów niezbędnych do funkcjonowania. Przewidywana wysokość grantu w tym projekcie to również kwota 300 000 zł,
a wysokość pomocy wynosi od
20 000 do 50 000 zł.

6 Bieg Ziemi Limanowskiej
Ruszyły zapisy na 6 Bieg Ziemi Limanowskiej, które można dokonywać elektronicznie na stronie www.pifsport.pl
do dnia 28 kwietnia 2017 r. Bieg odbędzie się 1 maja 2017 roku. Honorowy Patronat nad imprezą objął Ordynariusz
Diecezji Tarnowskiej Ks. Biskup Andrzej Jeż. Organizatorem biegu jest Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe
Ziemia Limanowska.

Nr 23/2017
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Noworoczne koncerty w Limanowej, dedykowane przez Burmistrza Miasta Limanowa mieszkańcom, stały się już tradycją.

Orkiestra Filharmonii Lwowskiej na Koncercie
Noworocznym

Niezapomniane wrażenia, elegancko spędzony czas i miłe wejście
w Nowy Rok zapewniła Orkiestra
Filharmonii Lwowskiej pod batutą
Johanna Kruka, która w niedzielę,
8 stycznia, wystąpiła przed limanowską publicznością.
Najsłynniejsze kompozycje rodziny Straussów wykonali wybitna wokalistka operowa Swetłana
Kaliniczenko oraz solista Oleg
Lanovyi. W programie koncertu znalazły się cudowne walce,
zabawne polki oraz najpopularniejsze fragmenty z operetek: Zemsta nietoperza, Baron cygański,
Wiedeńska krew, Noc w Wenecji. Dodatkowo przepiękne układy
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choreograficzne w perfekcyjnym
wykonaniu Solistów Narodowego
Lwowskiego Teatru, Opery i Baletu
oraz piękna dekoracja sprawiły,
że spektakl zachwyciły licznie zgromadzonych w sali widowiskowej
Limanowskiego Domu Kultury.
Spotkanie Noworoczne było również okazją do fotograficznego podsumowania 2016 r. oraz życzeń,
jakie przekazał Burmistrz Miasta
Limanowa Władysław Bieda
i Przewodnicząca Rady Jolanta
Juszkiewicz mieszkańcom Limanowej. Koncert Noworoczny tradycyjnie poprowadził ceniony w regionie
konferansjer Marian Wójtowicz.

www.miasto.limanowa.pl

www.facebook.com/MiastoLimanowa

Nr 23/2017

I N FORMATOR MI E J SKI

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych ustanowił w 2011 r. parlament „w hołdzie Żołnierzom
Wyklętym – bohaterom antykomunistycznego podziemia, którzy w obronie niepodległego
bytu Państwa Polskiego, walcząc o prawo do samostanowienia i urzeczywistnienia dążeń
demokratycznych społeczeństwa polskiego, z bronią w ręku, jak i w inny sposób przeciwstawili się
sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu”.

Limanowianie oddali cześć „Żołnierzom Wyklętym”
1 marca 2017r. w Limanowej odbyły
się powiatowo-miejskie obchody
Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Patronat honorowy
nad obchodami objęli Wiesław
Janczyk - Wiceminister Finansów,
Poseł na Sejm RP, Jan Puchała Starosta Limanowski, Władysław
Bieda - Burmistrz Miasta Limanowa
i ks. dr Wiesław Piotrowski - Proboszcz Parafii Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej.
Uroczystości rozpoczął „Marsz
Pamięci” z Limanowej – Sowliny
na cmentarz parafialny pod tablicę pamiątkową Pomordowanych
Żołnierzy Niezłomnych. Ofiarnym
żołnierzom limanowianie podziękowali za świadectwo męstwa,
niezłomnej postawy patriotycznej
i przywiązania do tradycji niepodległościowych, za krew przelaną
w obronie Ojczyzny.
Poza licznie zgromadzoną młodzieżą,
w uroczystości wzięli udział także
przedstawiciele służb, instytucji
i samorządów z terenu powiatu
limanowskiego. Nie zabrakło też
rodzin limanowskich „niezłomnych”
- na obchody przyszedł m.in. syn
Wojciecha Dębskiego - „Bicza”,
dowódcy grupy „Opór” Batalionów
Chłopskich, który zresztą sam także
działał w tej formacji.
Kpt. Stanisław Dębski przedstawił krótki rys historyczny postaci
niezłomnych bohaterów ziemi limanowskiej stawiających czynny opór
sowietyzacji Polski i odczytał Apel
Pamięci.
Następnie ks. Stanisław Wojcieszak odmówił modlitwę za dusze
poległych żołnierzy wyklętych
z terenu powiatu limanowskiego,
po czym delegacje samorządów,
urzędów, szkół i służb mundurowych złożyły znicze pod tablicą
pamiątkową Pomordowanych Żołnierzy Niezłomnych.
Po uroczystościach na cmentarzu parafilanym w Bazylice Matki
Boskiej Bolesnej w Limanowej odNr 23/2017

prawiona została uroczysta Msza
święta w intencji żołnierzy wyklętych, po której w Limanowskim
Domu Kultury odbyła się druga
część uroczystości. Tam też rozpoczął się wykład Marcina Chorązkiego - pracownika Instytutu Pamięci Narodowej Oddział
w Krakowie, głównego specjalisty
w Oddziałowym Biurze Edukacji
Narodowej i wykładowcy na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II
w Krakowie oraz członka Polskiego
Towarzystwa Historii Mówionej.
Dr Marcin Chorązki wygłosił bardzo ciekawy wykład na temat
„Podziemia zbrojnego w Polsce
w latach 1944-1956”, wzbogacony
prezentacją multimedialną i projekcją filmu „Rączy” w reżyserii
Dariusza Walusia.
Bezpośrednio po prelekcji orkiestra
„Echo Podhala” pod batutą Marka
Michalika, wykonała koncert pieśni
patriotycznych. W programie znalazły się: Śpij Kolego, O mój rozmarynie, Wojenko Wojenko, Ułani, Hej
chłopcy bagnet na broń, Warszawskie
dzieci idziemy w bój oraz Pierwsza
kadrowa, Rozkwitają pąki białych
róż, Marsz Polonia, Rozszumiały się wierzby płaczące i Piechota.
Organizatorami tegorocznych obchodów byli Powiat Limanowski,
Miasto Limanowa, Bazylika Matki
Boskiej Bolesnej w Limanowej
oraz Stowarzyszenie KulturalnoOświatowe „Ziemia Limanowska”,
przy współudziale Związku Strzeleckiego „Strzelec” z powiatu
limanowskiego.
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Obchodzony od ponad wieku Międzynarodowy Dzień Kobiet na dobre zagościł w kalendarzu
imprez kulturalnych Limanowej.

Kwiaty, życzenia i koncert z okazji Dnia Kobiet
W niedzielne popołudnie, 5 marca,
w sali widowiskowej Limanowskiego Domu Kultury odbył się wyjątkowy koncert dedykowany przez
burmistrza Limanowej kobietom
z okazji ich święta. Przybyłe na
uroczystość Panie witał osobiście Burmistrz Miasta Limanowa
Władysław Bieda wręczając symboliczny prezent - różę. Złożył
on wszystkim kobietom życzenia
z okazji ich święta, a następnie
zaprosił do wysłuchania koncertu
największych przebojów Mariusza Kalagi z zespołem „Partners
Voice”. Koncert spotkał się z ciepłym
przyjęciem publiczności, a brawom
nie było końca!

Od grudnia 2016 r. do lutego 2017 r. w ramach corocznej akcji pn. „Pasowanie na honorowego
czytelnika biblioteki publicznej” trwał konkurs czytelniczy „Tobie książko przyrzekamy”, którego
organizatorem jest Oddział dla Dzieci limanowskiej biblioteki. 15 marca odbyło się podsumowanie
konkursu oraz wręczenie nagród.

Mistrzowie czytania
W konkursie brały udział dzieci klas
2 z Zespołu Szkół Samorządowych
Nr 1 i 2 oraz klas 3 Zespołu Szkół
Samorządowych Nr 3.
Nasi mali „honorowi czytelnicy”
pożyczali książki, i te które podobały im się najbardziej ilustrowali
i zapisywali je w specjalnym „zeszycie ulubionych książek”. Zeszyty
ocenione zostały najpierw na etapie
szkolnym przez nauczycieli - wychowawców. Głównym kryterium oceny
była staranność prowadzenia zeszytu, sposób ilustracji, jakość recenzji,
ilość przeczytanych książek, a także
rodzaj wybieranej lektury. – wyjaśnia Halina Młynarczyk, kierownik
Oddziału. Drugi etap oceny dokonywany był już na szczeblu międzyszkolnym. Konkursowe zeszyty
oceniało jury w składzie: dyrektor
MBP Joanna Michalik, instruktor powiatowy Helena Golińska,
kierownik Oddziału dla Dzieci
Halina Młynarczyk oraz pracownik
Oddziału Justyna Śmierciak. 15 marca, podczas uroczystej gali, ogłoszono nagrodzonych i wyróżnionych.
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W piątek, 30 grudnia 2016 r., podczas XLI sesji Rady Miasta Limanowa wręczono Nagrody
Burmistrza Miasta Limanowa za wysokie wyniki w sporcie, które zostały przyznane na podstawie
Uchwały Nr XXIII/173/2016 Rady Miasta Limanowa z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie: przyznania
nagród i wyróżnień za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie
międzynarodowym i krajowym i działalności na rzecz rozwoju kultury fizycznej.

Nagrody dla najlepszych sportowców
Burmistrz Miasta Limanowa Władysław Bieda doceniając sportowe
osiągnięcia limanowskich zawod-ników na arenach sportowych
w kraju i za granicą przyznał nagrody.
Ostatnia sesja Rady Miasta Limanowa była okazją do ich wręczenia
oraz złożenia gratulacji na ręce sportowców, rodziców i trenerów.
Przewodnicząca
Rady
Miasta
Jolanta Juszkiewicz skierowała
ciepłe słowa do rodziców nagrodzonych: „Pragniemy złożyć Państwu serdeczne gratulacje i wyrazy
uznania w związku ze szczególnymi
osiągnięciami sportowymi Państwa
dzieci. Wyróżnienie to jest wspaniałym uhonorowaniem Państwa pracy
włożonej w wychowanie i wspieranie
talentu i umiejętności dziecka, które
niejednokrotnie swoimi osiągnięciami sławiło Limanową i było naszą
dumą. Wraz z gratulacjami łączymy
najlepsze życzenia wszelkiej pomyślności i szczęścia w życiu osobistym,
rodzinnym oraz zawodowym.”
Wyróżnieni Nagrodą Burmistrza
Miasta Limanowa za wysokie
wyniki w sporcie:
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „PŁOMIEŃ” W LIMANOWEJ
Dawid Kosmal to wybitna postać
młodego pokolenia w tenisie stołowym w kategorii młodzika. W 2016
roku zdobył tytuł Mistrza Polski
w grze podwójnej. Wielokrotny medalista zawodów ogólnopolskich
i Mistrzostw Polski. Powołany do
kadry narodowej, z drużyną Polski
wywalczył srebrny medal na Olimpic Hopes w Budapeszcie.
Bartosz Sułkowski w 2016 roku
osiągnął bardzo wysokie wyniki
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sportowe w tenisie stołowym. Na
Mistrzostwach Polski w Ostródzie
zdobył brązowy medal w grze deblowej. Wielokrotny medalista zawodów ogólnopolskich i Mistrzostw
Polski. Reprezentant kraju w kategorii juniora.
Artur Pietrzak to zawodnik Beskidzkiego Klubu Freestyle’owo
Motocrossowego „FLOW” ze Słopnic i równocześnie uczeń I klasy
gimnazjum Zespołu Szkół Samorządowych Nr 3 w Limanowej.
Do największych sukcesów Artura
minionego sezonu można zaliczyć
wygranie Pucharu Polski w SuperEnduro w kategorii młodzik oraz
VII miejsce w klasyfikacji generalnej Pucharu Polski Południowej
CrossCountry.
ARS KLUB KYOKUSHINKAI
Damian
Górka
uczestniczył
w wielu turniejach rangi ogólnopolskiej oraz międzynarodowej, na
których zdobył łącznie 9 medali,
m. in. brązowy medal w konkurencji kumite kadetów +60 kg podczas
XXX Mistrzostw Europu w Karate
Kyokushin w Holandii, brał udział
w V Mistrzostwach Świata Karate Kyokushin Młodzieży w Warnie
w Bułgarii.
Jakub Kądziołka rok 2016 przyniósł mu 6 medali wywalczonych
w wielu turniejach rangi ogólnopolskiej oraz międzynarodowej.
Największym jego osiągnięciem
jest zdobycie brązowego medalu
w konkurencji kumite kadetów - 50 kg
podczas XXX Mistrzostw Europu
w Karate Kyokushin w Holandii oraz
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udział w V Mistrzostwach Świata Karate Kyokushin Młodzieży
w Warnie w Bułgarii.
Jakub Sowa tegoroczny sezon zakończył z 11 medalami na koncie.
Najważniejszym z nich jest srebrny
medal w konkurencji kumite kadetów - 50 kg podczas XXX Mistrzostw Europu w Karate Kyokushin w Holandii. Równie ważnym
osiągnieciem jest zajęcie 4 miejsca
w konkurencji kata podczas tych
mistrzostw oraz udział w V Mistrzostwach Świata Karate Kyokushin
Młodzieży w Warnie w Bułgarii.
Arkadiusz Sukiennik to prezes
i trener ARS KLUB KYOKUSHINKAI. Jego wychowankowie w 2016
roku rywalizowali w zawodach
rangi regionalnej, ogólnopolskiej
i międzynarodowej, podczas których zdobyli łącznie 118 medali.
Arkadiusz Sukiennik to również
czynny zawodnik, który podczas
Otwartego Pucharu Azji „EUROASIA OPEN CUP ”w Tokio wywalczył III miejsce w konkurencji kumite senior-masters. Limanowianin
był jedynym Polakiem i Europejczykiem, który stanął na podium podczas tych zawodów.
Podobny sukces powtórzył również
w Tokio, kiedy to uplasował się na
III miejscu w kumite senior-masters
podczas XII Mas Oyama Memorial Cup. Arkadiusz Sukiennik jest
również pomysłodawcą i organizatorem Międzynarodowego Turnieju
Karate Kyokushin Dzieci i Młodzieży „One World One Kyokushin”,
który corocznie przyciąga do Limanowej bardzo wielu młodych pasjonatów karate.
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W roku 2017 Miasto Limanowa po raz kolejny realizowało projekt „Jeżdżę z głową”. Na realizację
projektu z budżetu województwa małopolskiego Miasto Limanowa otrzymało pomoc finansową
w wysokości 45.600 zł.

Projekt „Jeżdżę z głową”

Kursy nauki jazdy na nartach
w ramach projektu „Jeżdżę z głową” realizowane były w okresie
od 30 stycznia do 25 lutego 2017 r.
na Stacji Narciarskiej Limanowa-SKI. W projekcie wzięło udział
255 uczniów szkół podstawowych
z Zespołów Szkół Samorządowych
Nr 1,2,3 i 4. Łącznie zorganizowano
23 grupy szkoleniowe. Każdy kurs
obejmował 16 godzin 60-minutowych zajęć nauki jazdy na nartach,
tj. 8 wyjazdów na stok - po dwie
godziny nauki jazdy na nartach podczas każdego wyjazdu. Przy realizacji projektu zatrudnionych było
na umowę-zlecenie 23 nauczycieli, którzy sprawowali opiekę nad
dziećmi zapisanymi na jeden kurs.
Uczniowie uczestniczący w projekcie mieli zapewniony transport
na stok oraz każdy uczeń miał wypożyczony sprzęt, tj. narty, buty,
kijki, kaski. Sprzęt pozostawał do
dyspozycji ucznia przez cały okres
realizacji projektu. Naukę jazdy na
nartach prowadzili wykwalifikowani instruktorzy.
Dzięki realizacji projektu „Jeżdżę
z głową” kolejna grupa uczniów
szkół podstawowych zdobyła podstawowe umiejętności poprawnej
techniki jazdy na nartach, umoż-
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liwiając równocześnie wzrost ich
bezpieczeństwa na stokach narciarskich poprzez m.in. nawyk jazdy
w kasku. Zakładanym rezultatem
realizacji projektu była również poprawa kondycji i podniesienie ogólnej sprawności fizycznej uczniów
oraz zachęcenie dzieci do aktywnego, bezpiecznego i rozważnego spę-
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dzania czasu wolnego. Planowane
rezultaty zostały osiągnięte, dzieci
biorące udział w projekcie opanowały jazdę na nartach, nauczyły się
zasad bezpieczeństwa na stoku, nabyły nawyku jazdy w kasku. Dzieci
były zadowolone, świetnie spędzały
czas na stoku ucząc się i bawiąc jednocześnie.
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Skończył się sezon zimowy na miejskim lodowisku, które czynne było od 9 grudnia 2016 do
6 marca 2017. W chwili obecnej trwa demontaż urządzeń. Niebawem będą montowane urządzenia
skateparku.

Podsumowanie sezonu zimowego na miejskim lodowisku
Lodowisko cieszyło się niezwykłą popularnością i było zimową
atrakcją nie tylko dla mieszkańców.
Przyjeżdżały tu grupy zorganizowane i indywidualni użytkownicy
z całego powiatu limanowskiego. Na lodowisku zorganizowane
zostały dyskoteki ICE PARTY oraz
Walentynki z muzyką, konkursami
i poczęstunkiem.
To tutaj stawiały pierwsze kroki
na łyżwach zachwycone maluchy,
szalała młodzież, a dzieciństwo
wspominali dorośli. Miłośnicy
jazdy na łyżwach mogli ślizgać się
na szklanej tafli lodu codziennie,
bez ograniczeń czasowych i w dodatku za darmo, bowiem wzorem
lat ubiegłych za wstęp nie były
pobierane opłaty. Lodowisko było
codziennie konserwowane, a opiekę
nad nim sprawowali niestrudzenie
Stefan Zelek i Stanisław Kądziołka.

Wszystko jednak, co dobre – szybko się kończy. Na pocieszenie
informujemy, że w miesiącach
wiosennych, letnich i jesiennych
lodowisko zamieniamy na ska-

tepark. Do „lodowego” tematu
powrócimy zimą. Miłośników
jazdy na łyżwach zapraszamy
w
przyszłym
sezonie
zima
2017/2018.

„Już pływam” to małopolski projekt nauki pływania skierowany do uczniów szkół podstawowych,
którzy nie umieją pływać.

Projekt nauki pływania

Planowany ogólny koszt projektu
nauki pływania pn. „Już pływam”
wynosi 30.895 zł w tym: dofinansowanie z budżetu Województwa Małopolskiego w wysokości 8.800 zł.
Celem Programu jest przede
wszystkim nabycie podstawowych umiejętności pływackich
Nr 23/2017

przez młodych Małopolan, co
umożliwi wzrost ich bezpieczeństwa m.in. poprzez edukację w zakresie bezpiecznego korzystania
z różnego rodzaju kąpielisk, jak
i podniesienie ogólnej sprawności
fizycznej uczniów małopolskich
szkół podstawowych.
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Po raz piąty do projektu przystąpiło
Miasto Limanowa.
Realizacja projektu rozpoczęła się
3 kwietnia 2017 r., a planowane
zakończenie nastąpi 14 czerwca
2017 r. W projekcie weźmie udział
109 uczniów klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto
Limanowa. Zorganizowanych zostanie 9 kursów. Każdy kurs będzie
obejmował 10 wyjazdów na basen
po 2 godz. zajęć nauki pływania.
Nad każdą grupą uczniów będzie
sprawowana opieka przez nauczyciela szkoły, do której uczęszczają
uczniowie. Dla uczniów z Zespołu
Szkół Samorządowych Nr 2 i 4, ze
względu na odległość, zostanie zorganizowany transport. Zajęcia będą
prowadzone przez instruktorów nauki pływania w grupach od 10 do 15
uczniów, pod nadzorem ratowników
zatrudnionych na pływalni.
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styczeń

6

styczeń

14-15

styczeń

styczeń

Orszak Trzech Króli

Zagraj z nami
dla Michałka

21

Wystawa malarstwa
„Perspektywa Artura Struzika”

styczeń

Promocja książki „Księga
wójtowsko ławnicza miasta
Limanowa z lat 1770-1798”

26

8

styczeń

Koncert Noworoczny

styczeń

15

styczeń

22

styczeń

25 Finał WOŚP

Jasełka Zespołu Szkół
Samorządowych Nr 1

luty

2

14

18

styczeń

24

luty

Ice Party na lodowisku

7

Koncert Kolęd i Pastorałek
„Hej Kolęda”

Dzień Babci i Dziadka
w Miejskim Przedszkolu Nr 2

Bal karnawałowy
w Miejskim Przedszkolu Nr 1

XII Slalom Gigant o Puchar
Burmistrza Miasta Limanowa

DARZEŃ MIEJSKICH

luty

9

marzec

1

VII Otwarte Zawody
w Strzelectwie Sportowym

Święto
Żołnierzy Wyklętych

marzec

10-12

marzec

17

luty

14

marzec

5

marzec

Przedwiośnie Teatralne

Wystawa malarstwa
Mariana Ślazyka
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15

marzec

24

luty

Walentynki na lodowisku

Koncert z okazji
Dnia Kobiet

Dziecięca Triada
Artystyczna

Konkurs „Limanowa
w oczach dziecka”

16

marzec

„Przestrzeń Kolor Światło”
w ujęciu limanowskich
artystów

9

Wystawa fotografii
„Piękno stworzenia”

marzec

Podsumowanie konkursu
czytelniczego „Tobie
książko przyrzekamy”

15

kwiecień

9

Konkurs Palm
Wielkanocnych

Złote
Gody
55 par małżeńskich z Limanowej
świętowało złote gody, czyli okrągły
jubileusz pięćdziesięciolecia pożycia
małżeńskiego. Dostojni jubilaci
otrzymali “Medale za długoletnie
pożycie małżeńskie” przyznane przez
Prezydenta RP.
Wyróżnione pary:
Maria i Marian Apryjasowie, Irena i Adam
Bębenkowie, Zofia i Władysław Biedowie,
Maria i Bolesław Biernatowie, Kazimiera
i Dominik Bubulowie, Wanda i Wilhelm
Bukowcowie, Danuta i Jan Chudeccy,
Maria i Tadeusz Ćwikowie, Janina
i Kazimierz Duplakowie, Czesława i Józef
Dziedzicowie, Irena i Jerzy Gawronowie,
Aniela i Ludwik Goryczkowie, Maria
i Stefan Hajnoldowie, Aniela i Jerzy
Jabłońscy, Teresa Jędrzejowska – Jedynak
i Jerzy Jedynak, Janina i Teofil Jońcowie,
Anna i Antoni Kasińscy, Barbara i Jan
Kloss, Wanda i Jan Kowalscy, Janina
i Edward Kroczkowie, Janina i Edward
Królowie, Janina i Stanisław Kuzarowie,
Maria i Stanisław Laskowie, Jadwiga
i Andrzej Leśniakowie, Wanda i Ryszard
Łachutowie, Maria i Ryszard Łyczkowie,
Zofia i Stanisław Mamakowie, Janina
i Stanisław Michalikowie, Danuta i Andrzej
Mizgałowie, Cecylia i Józef Młynarczykowie, Elżbieta i Kazimierz Niedźwiedziowie,
Anna i Józef Orłowie, Barbara i Piotr
Piętowie, Krystyna i Henryk Piszczowie,
Maria i Bronisław Piszczkowie, Michalina
i Franciszek Prędcy, Maria i Józef
Puchowie, Maria i Stanisław Puchowie,
Teresa i Mieczysław Ryskalowie, Elżbieta
i Józef Rysiowie, Maria i Jan Rysiowie,
Elżbieta i Józef Siewielscy, Wiesława
i Zygmunt Skibińscy, Maria i Zbigniew
Stanikowie, Krystyna i Stanisław Strugowie,
Stefania i Stanisław Sułkowscy,
Eleonora i Kazimierz Szewczykowie, Stanisława i Ignacy
Szewczykowie, Janina i Józef
Szubrytowie, Czesława i Ryszard
Szumilasowie, Ignacja i Stefan
Wątrobowie, Krystyna i Franciszek
Wątrobowie, Anna i Jan
Widziszowie, Janina i Henryk
Wnukowie, Cecylia i Tadeusz Wojsowie.
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URZĄD MIASTA LIMANOWA
ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa
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NAKŁAD: 3000 egz.

