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I N FORMATOR MI E J SKI
Szanowni Państwo!
Drodzy Mieszkańcy Limanowej!
Z przyjemnością oddaję w Państwa ręce kolejne wydanie Informatora Miejskiego,
a jednocześnie zachęcam do zapoznania się z jego treścią. Letnie miesiące upłynęły nam
bardzo aktywnie i pracowicie, o czym przekonają się Państwo przechodząc na kolejne strony
Informatora.

Prężnie działamy na wielu płaszczyznach, dzięki czemu nasze miasto
dynamicznie się rozwija: poprawiamy infrastrukturę drogową, remontujemy miejskie placówki oświaty,
rozbudowujemy sieć wodociągową
i kanalizacyjną, realizujemy programy ekologiczne, budujemy siłownie
zewnętrzne.
Większość realizowanych przez
nas inwestycji możliwa jest dzięki
wsparciu środków unijnych, o które
stale zabiegamy. Na początku sierpnia podpisaliśmy umowę na dofi-

nansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Małopolskiego na lata 2014-2020,
dwóch projektów tj. „Poprawa
efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Miasta Limanowa” oraz „Przebudowa
i rozbudowa budynku przy ul. Czecha w Limanowej dla potrzeb Domu
Kultury z salą widowiskową”, uzyskując dofinansowanie wysokości
5,5 mln zł, z czym zapoznają się
Państwo na stronie nr 9.
Jednocześnie w trosce o życie kul-

turalne, rozwój społeczny i aktywizacje mieszkańców, na terenie
miasta, organizujemy szereg wydarzeń społeczno-kulturalnych, szerzej opisanych w artykułach, a także
zaprezentowanych w fotorelacji.
Władysław Bieda

Burmistrz Miasta Limanowa

KALENDARIUM
W ostatnim okresie Burmistrz Miasta Limanowa odbył następujące, ważne dla miasta spotkania:
11-12 września 2017 r. - udział w Forum Miast EUREROGIONU TATRY w Kieżmarku,
23 sierpnia 2017 r. - spotkanie w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie w sprawie
omówienia możliwości skorzystania z programu LIFE dla uzyskania dofinansowania
do modernizacji oświetlenia ulicznego miasta,
3 sierpnia 2017 r. - spotkanie w Muzeum Okręgowym w Nowym Sączu z Marszałkiem Województwa
Małopolskiego związane z podpisaniem umowy dotacji na termomodernizację
budynków użyteczności publicznej oraz umowy dotacji remont i modernizacji LDK,
27 lipca 2017 r. - spotkanie w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Krakowie w sprawie
ustalenia linii brzegowej przy potoku Starowiejskim dla uzyskania możliwości
rozbudowy ul. Sikorskiego do połączenia z ul. Starowiejską,
- spotkanie w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie w sprawie odbudowy
mostu w ciągu ul. Dudka,
20 lipca 2017 r. - spotkanie w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie
w sprawie budowy chodnika przy ul. Krakowskiej,
- spotkanie w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Krakowie w sprawie
ustalenia linii brzegowej przy potoku Starowiejskim w celu uzyskania dodatkowego
terenu dla modernizacji boiska sportowego przy ul. Józefa Marka,
- spotkanie w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie w sprawie odbudowy
mostu w ciągu ul. Dudka,
19 lipca 2017 r. - spotkanie w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie w sprawie
możliwości uzyskania wsparcia finansowego dla budowy budynków mieszkalnych
wielorodzinnych pod wynajem,
- spotkanie w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie w
sprawie przebudowy skrzyżowania ulic Piłsudskiego, Kopernika, Jana Pawła II,
Kolejowej na skrzyżowanie z ruchem okrężnym,
- spotkanie w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie w sprawie
możliwości uzyskania środków na rewitalizację parku,
29 czerwca 2017 r. - udział w Posiedzeniu Rady EUROREGIONU TATRY w Nowym Targu.
Nr 25/2017
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Odszedł Ks. Prałat Jan Bukowiec –
Honorowy Obywatel Miasta Limanowa

15 sierpnia br. odszedł do wieczności Ksiądz Prałat Jan Bukowiec Honorowy Obywatel Miasta Limanowa, wieloletni Proboszcz Parafii
Limanowa-Sowliny. Msza Święta
pogrzebowa odbyła się w sobotę
19 sierpnia o godzinie 15.00 w kościele parafialnym w Sowlinach.
Ks. Jan Bukowciec - prałat, honorowy kanonik kapituły katedralnej
w Tarnowie. Urodził się 19 lipca
1934 r. w Żmiącej, w rodzinie
o bogatych tradycjach religijno-patriotycznych, jako syn Józefa
i Zofii z Tokarzów. Jego niezwykły, wielce pobożny dziadek Piotr
(1849-1911), wzniósł w Żmiącej
kaplicę, gdzie potem wybudowano
kościół. Księdzem był jego stryj
Wojciech (1888-1948). Siedmioklasową szkołę powszechną ukończył
w rodzinnej wsi. W 1947 r. rozpoczął naukę w Gimnazjum i Liceum
w Ujanowicach. Maturę zdał
w 1951 r. Okres ten łączy się
z zastrzeleniem w 1950 r. brata
Władysława żołnierza Armii Krajowej przez Urząd Bezpieczeństwa
w lasach pod Jaworzem i aresztowaniem w 1952 r. brata Kazimierza
oraz siostry Heleny za działalność
niepodległościową
osadzonych
w najcięższych więzieniach, m.in.
w Krakowie na Montelupich,
Rawiczu, Wronkach, w obozach
pracy w Knurowie koło Rybnika, Grudziądzu i Fordonie, uwolnionych w 1956. Po maturze Jan
pracował jako ochotnik w PGR
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w miejscowości Chełm w okolicach
Szczecina, unikając wcielenia do
„Służby Polsce”. Do Żmiącej wrócił w czerwcu 1952 r., co zbiegło
się ze śmiercią ojca. Jesienią 1952 r.
wstąpił do Seminarium Duchownego w Tarnowie. W 1953 r. zmarła
jego matka, wskutek czego siostra
Stefania przerwała studia na KUL
w Lublinie, by zająć się domem
i gospodarstwem.
Święcenie kapłańskie ksiądz Jan
otrzymał w 1957 r. i odprawił 6 pa-ździernika 1957 r. mszę prymicyjną w Ujanowicach. Na pierwszej
placówce duszpasterskiej w Czchowie spędził 3 lata, zajmując się
katechizacją oraz opieką nad młodzieżą. Potem była Brzeźnica
Dębicka (1961-1964), gdzie uczył
religii m.in. w Technikum Chemicznym i klasach zawodowych na
osiedlu w Pustkowie. Do Limanowej przybył 25 listopada 1964 r.
i do 1969 r. był wikariuszem w Sowlinach przy księdzu Władysławie
Ślęku, a także pracował z młodzieżą
w Liceum Ogólnokształcącym, Liceum Pedagogicznym, Technikum
Ekonomicznym i klasach zawodowych. Nieformalnie był kapelanem
Szpitala Powiatowego, a od 1976 r.
formalnie kapelanem nowego szpitala i przez 12 lat notariuszem
dekanatu, odpowiedzialnym za
duszpasterstwo rodzin. Po odwołaniu z tej funkcji został wicedziekanem, nadzorującym m. in. pracę
w Caritas i organizującym pomoc
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potrzebującym. W 1969 r. przejął
obowiązki administratora parafii
i budowniczego kościoła w Sowlinach. Aby budowa kościoła mogła być realizowana wystosowano
dziesiątki pism, listów i próśb w tej
sprawie, a Walenty Gawron (19081991, dołączył list Polonii amerykańskiej. Uwieńczeniem tych starań
była pozytywna decyzja wojewody
nowosądeckiego na budowę nowej
kaplicy, wydane w 1975 r. W 1979 r.
rozpoczęto wykopy pod budowę
kościoła. W tymże roku. papież Jan
Paweł II poświęcił w Nowym Targu
kamień węgielny, który w roku 1980
został wmurowany przez ordynariusza tarnowskiego, biskupa Jerzego
Ablewicza.  Władze świeckie wydały 6 grudnia 1980 r. dekret uznający
parafię w Sowlinach i zatwierdziły proboszczem ks. Jana Bukowca. Jako proboszcz parafii pod
wezwaniem Św. Stanisława Kostki
w Limanowej-Sowlinach i równocześnie kapelan szpitala, przyczynił się do uruchomienia w 1977 r.
kaplicy szpitalnej. W okresie stanu
wojennego pełnił funkcję delegata
tarnowskiej kurii ds. niesienia pomocy rodzinom internowanych,
a następnie był zastępcą dziekana
limanowskiego dekanatu. Nadal
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głównym jego przedsięwzięciem
wraz ze wspólnotą parafialną było
wzniesienie kościoła. Budowano
sposobem gospodarczym, borykając się z ogromnymi trudnościami.
Kaplicę (dolny kościół) poświęcono
w 1984 r., a 16 maja 1993 r. poświęcono (wzniesioną w l. 1985-1988)
plebanię i konsekrowano nowy
kościół, co było ukoronowaniem
jego 18-letniej, pełnej poświęcenia
pracy, w tworzenie nowej parafii.
W tym też roku poświęcił kaplicę
dla pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej, której stworzenie wydatnie wspomógł. Również
w 1993 r. ordynariusz tarnowski
przyznał mu tytuł honorowy kanonika
kapituły
katedralnej
w Tarnowie.
W 2004 r. Ks. Prałat Jan Bukowiec
roku przeszedł na emeryturę, pozostając rezydentem w parafii Limanowa-Sowliny.
Mszy Świętej pogrzebowej koncelebrowanej przez blisko 90 księży
przewodniczył biskup tarnowski
Andrzej Jeż. Homilię wygłosił kolega z roku, przyjaciel biskup Władysław Bobowski, który wspominał czasy przyjęcia do seminarium
(1952 rok) oraz lata przyjaźni ze
zmarłym kapłanem. Pod koniec
Eucharystii głos zabrali przedstawiciele parafii, miasta Limanowa,
rodziny oraz Ks. Tadeusz Śmier-
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ciak - obecny proboszcz parafii
św. Stanisława Kostki. W imieniu
władz samorządowych i mieszkańców Limanowej słowa pożegnania
śp. księdza prałata Jana Bukowca
wypowiedziała Jolanta Juszkiewicz
– Przewodnicząca Rady Miasta
Limanowa, mówiąc: „Dzisiaj żegnamy długoletniego proboszcza
parafii Limanowa-Sowliny, Honorowego Obywatela Miasta Limanowa,
Nauczyciela, wychowawcę, wielu
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pokoleń, wielkiego patriotę, ale
przede wszystkim człowieka wrażliwego, życzliwego, prawego, który
zachwycał skromnością, zawstydzał
pokorą, a jednocześnie tryskał radością i humorem. Odkąd przybył
przed 53 laty do Limanowej, dał się
poznać jako człowiek ofiarny, niestrudzony w działaniu. Nie byłoby
tej świątyni, gdyby nie było wiary
księdza Jana, nadziei, zawierzenia
Bogu. Wypełniając swoje powołanie ksiądz Jan zapominał o sobie,
myślał o innych, o ich problemach
i troskach. Zawsze znalazł czas
i dobre słowo dla każdego. Pocieszał cierpiących, pomagał potrzebującym, upominał błądzących,
dawał nadzieję. W chaos życia
w trudnych czasach przemian ustrojowych wnosił światło. Z wielką
życzliwością wśród mieszkańców
Limanowej budował wspólnotę parafialną. Drogi księże Janie! Dla
nas limanowian byłeś jak iskierka, która wszędzie rozpalała ogień
wiary, nadziei i miłości. Iskierka
zgasła, ale ogień na zawsze pozostanie. Nie mówimy żegnaj lecz do
zobaczenia w domu Ojca. Wierzymy, że będziesz tam naszym orędownikiem. Zanieś przed oblicze Boga
naszą modlitwę, nasze świadectwo
Twojej godności, dobroci i miłości
do drugiego człowieka. Odpoczywaj
w pokoju!”.
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Jak już informowaliśmy w poprzednim numerze Informatora Miejskiego trwają przebudowy
i remonty dróg miejskich.

Remonty dróg miejskich
Firma STRABAG zakończyła przebudowę górnego odcinka ulicy
Słonecznej powyżej skrzyżowania
z ulicą Widok. Ulica na tym odcinku
ma nową nawierzchnię bitumiczną,
utwardzone pobocza i rowy umocnione korytkami betonowymi. Wartość wykonanych robót wyniosła
599.271,69 zł.
Firma LIMDROG kończy przebudowę odcinka ulicy Słonecznej
od ul. Piłsudskiego do przejazdu
kolejowego. Wykonano nową nawierzchnię bitumiczną i obustronne
krawężniki. Przebudowana została
sieć wodociągowa i teletechniczna.
Trwają roboty przy utwardzeniu
pobocza kostką brukową. Wartość
umowy wynosi 150.453,26 zł.
Firma ZIBUD jest wykonawcą
przebudowy trzech odcinków dróg
miejskich.
Zakończono roboty na ulicy Bednarczyka. Wykonano nawierzchnię
bitumiczną na odcinku o długości
495m wraz ze ściekami z prefabrykatów betonowych. Wartość wykonanych robót 617.911,19 zł.
Cały czas trwają prace przy przebudowie odcinka ulicy Ceglarskiej
o długości 422 m za blokami spółdzielczymi. Wykonano warstwy
podbudowy, krawężniki, kanalizację opadową i linię kablową do zasilania nowego oświetlenia ulicznego.
Trwają prace przy wykonywaniu
nawierzchni parkingów. Wartość
umowy: 1.184.111,71 zł.
We wrześniu rozpoczęły się prace
przy przebudowie odcinka ul. Granicznej o długości 110m od ulicy
Piłsudskiego do przejazdu kolejowego. Przebudowana zostanie sieć
gazowa i elektryczna. Ulica będzie
mieć nową nawierzchnię bitumiczną i obustronne krawężniki. Wartość umowy: 234.151,74 zł.
Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zakończył
I etap budowy ulicy Małachowskiego. Na odcinku o długości 77 m
wykonana została nawierzchnia
z kruszywa łamanego i odwodnienie z korytek betonowych.
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Wartość wykonanych prac wyniosła
27.610,70 zł.
Także Miejski Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej wykonał przebudowę odcinka ulicy
Lipowej o długości 134 m w rejonie ronda turbinowego w Sowlinach. Koszt wykonanych robót to
83.967,06 zł.
Po zatwierdzeniu projektu organizacji ruchu wykonany odcinek
ulicy Lipowej będzie dwukierunkowy i umożliwi otwarcie czwartego
zjazdu z ronda turbinowego.

www.miasto.limanowa.pl
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Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej
W maju br. rozpoczęła się realizacja Projektu pn. „Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej
w ramach aglomeracji Miasta
Limanowa z wykorzystaniem
energii odnawialnej dla oczyszczalni ścieków”, współfinansowanego przez Unie Europejską
ze środków Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Dzięki rozbudowie sieci wodno-kanalizacyjnej, 268 mieszkańców
uzyska możliwość podłączenia
się do nowo budowanej sieci wodociągowej, natomiast 764 mieszkańców uzyska dostęp do sieci
kanalizacji sanitarnej, a miejska
oczyszczalnia ścieków wyposażona zostanie w instalację fotowoltaiczną o mocy do 100 kWp.
Termin zakończenia prac planowany jest na wrzesień 2018 r.,
jednak już dziś część odcinków
kanalizacji i wodociągów została wybudowana. Wykonawca
zakończył prace przy ul. Żwirki
i Wigury etap I i II, przy
ul. M.B. Bolesnej, ul. Podhalańskiej, ul. Źródlanej, a także na
osiedlu Słonecznym. Prace trwają
na ul. Kolejowej oraz w rejonie
ul. Drzewnej i ul. Rupniowskiego.
W związku z tym, że projekt realizowany jest przy wsparciu
finansowym Unii Europejskiej
konieczne będzie wykazanie, iż
przyniósł on zamierzony efekt
ekologiczny, a więc podłączenie
nowych budynków do systemu
kanalizacji i sieci wodociągowej. Już dziś mieszkańcy osiedli,
na których parce się zakończyły
mogą występować do Zakładu
Wodociągów i Kanalizacji przy
ul. Starodworskiej o wydanie
warunków przyłączenia do sieci,
a budowę przyłącza, właściciele
nieruchomości, muszą wykonać
własnym staraniem i na własny
koszt.
Nr 25/2017
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Nowe nazwy ulic: Spokojna, Pogodna i Moniuszki

Ustawa dekomunizacyjna z dnia
1 kwietnia 2016 r. nałożyła na samorządy obowiązek zmiany nazw
budowli, obiektów i urządzeń
użyteczności publicznej, w tym
dróg, ulic, mostów i placów, które
upamiętniają osoby, organizacje,
wydarzenia lub daty symbolizujące

komunizm czy inny ustrój totalitarny. Krakowski oddział Instytutu
Pamięci Narodowej sprawdził
nazwy 175 limanowskich ulic
i do zmiany nazwy wskazał cztery miejskie ulice, w tym: ul. Jana
Cepielika, ul. gen. Zygmunta
Berlinga, ul. Franciszka Zięby
i ul. 19 Stycznia. Na wspólnym
posiedzeniu komisji Rada Miasta
rozpatrywała wnioski złożone przez
mieszkańców i stowarzyszenia działające na terenie Limanowej. Komisje Rady ustaliły, że przy nadawaniu
nazw ulicom radni będą kierować
się wnioskami mieszkańców miasta
mieszkających przy tych ulicach.
W związku z powyższym, dotychczasowa ulica gen. Zygmunta
Berlinga zmieniła nazwę na
Moniuszki (zmiana polega na
przedłużeniu istniejącej ul. Moniuszki), ul. Jana Cepielika nazwana została ul. Spokojną, a nazwę

ul. 19 Stycznia, zgodnie z wolą
mieszkańców zmieniono na ul. Pogodną. Zniesiona została nazwa
ulicy Franciszka Zięby, ponieważ
nikt nie jest przy niej zameldowany,
co wynika z tego, że ulica ta
powstała później niż sąsiednie
i jest krótka. Nową nazwę Rada
uchwali po uzyskaniu opinii sąsiadujących z tą ulicą domów. Co
istotne, zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy, zmiana nazw ulic, w trybie
dekomunizacji, nie ma wpływu
na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową. Dlatego też mieszkańcy, których dotyczą zmiany, nie są zobowiązani do
wymiany dokumentów zawierających dotychczasowe dane adresowe. Ponadto wszystkie zgłoszone propozycje zostały zachowane
i będą rozpatrywane w okresie późniejszym, np. w stosunku do nazw
rond.

Rozbudowa cmentarza komunalnego zakończona
Zakończono rozbudowę cmentarza
komunalnego w Limanowej. Na
początku sierpnia dokonano końcowego odbioru robót. Rozbudowa
cmentarza w Limanowej objęła
swym zakresem przygotowanie
przylegającego
do istniejącego
cmentarza terenu, pod miejsca
pochówku. Teren ten został urządzony poprzez budowę alei dojazdowych jak i pieszych: w części
z nawierzchnią kostki brukowej,
a w części o nawierzchni asfaltowej. Zostały urządzone miejsca
postojowe z kostki brukowej, a na
zewnątrz ogrodzenia, place utwardzone tłuczniem. Ważnym elementem infrastruktury rozbudowy
cmentarza jest jego odwodnienie od
strony zachodniej, gdzie może być
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napływ wody powierzchniowej.
W tym miejscu został wybudowany
rów otwarty zabudowany elementami betonowymi. Odwodnienie
placów i ciągów komunikacyjnych
jest wykonane zabudowaną kanalizacją deszczową. Dla potrzeb
rozbudowanego cmentarza został
wykonany nowy przyłącz wodociągowy z punktami czerpalnymi,
została rozbudowana sieć oświetleniowa i wydzielone miejsca lokalizacji kontenerów na odpady.

www.miasto.limanowa.pl

Całość terenu została zabudowana nowym ogrodzeniem z dwoma
bramami wjazdowymi. W dużej
mierze lokalizacja rozbudowywanego cmentarza była zdeterminowana
warunkami jakie narzuciły przepisy
tj. strefa od zabudowań związana
z odpowiednią odległością, a także
infrastruktura, która przebiega przez
ten teren. Przede wszystkim chodzi
o linie gazową. Miało to wpływ na
przebieg alejek, jak i znacznej powierzchni utwardzonego parkingu.

www.facebook.com/MiastoLimanowa
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Umowy na dofinansowanie miejskich inwestycji
3 sierpnia br. podpisano ważne dla
miasta Limanowa umowy na dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Małopolskiego na lata 2014-2020,
dwóch projektów: tj. „Poprawa
efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej
Miasta Limanowa” oraz „Przebudowa i rozbudowa budynku
przy ul. Czecha w Limanowej
dla potrzeb Domu Kultury z salą
widowiskową”. Miasto Limanowa
reprezentował Burmistrz Miasta
Władysław Bieda oraz Skarbnik
Miasta Limanowa Irena Gawlik.
Uzyskane dofinansowanie pozwoliło na termomodernizację 9 miejskich budynków użyteczności
publicznej. Wśród nich są: żłobek
miejski, 2 przedszkola oraz 4 szkoły. Zmodernizowany zostanie także
limanowski magistrat oraz budynek
przy ul. Spacerowej. Na obiektach
zostanie uzupełnione docieplenie,
wymieniona instalacja centralnego ogrzewania oraz zostaną wykonane nowe kotłownie. Ponadto na
dachach budynków zostaną zamontowane ogniwa fotowoltaiczne,
które pozwolą na pozyskiwanie
energii elektrycznej ze światła słonecznego. Wartość tego projektu to

6,25 mln zł, z czego dofinansowanie
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego
2014-2020 wyniesie ponad 3,5 mln
zł. Wszystkie działania termomodernizacyjne zostaną zakończone jeszcze w tym roku. Zadanie
realizowane jest z udziałem środków finansowych Unii Europejskiej
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Małopolskiego na lata 2014-2020,
Oś Priorytetowa 4 Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.3
Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym
i mieszkaniowym, Poddziałanie
4.3.2 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności
publicznej – SPR, z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Oprócz cieplejszych i bardziej
ekologicznych budynków rozbudowany i zmodernizowany zostanie
Limanowski Dom Kultury. Dodatkowo zostanie on wyposażony m.in.
w nowoczesne urządzenia, w tym
nagłośnienie, oświetlenie oraz nowy
system kinowy. Obiekt zyska przebudowaną scenę, a dzięki zakupowi
dodatkowych foteli widownia będzie
mogła pomieścić około 440 osób.
Budynek zostanie dostosowany

do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, zyska także nowe foyer
z szatniami, kasami oraz kioskiem
multimedialnym. Także w tym
przypadku budynek będzie bardziej
przyjazny dla środowiska, gdyż
zostanie gruntownie docieplony,
wyposażony również w nowe
drzwi, okna oraz instalacje (w tym
m.in. wodna, sanitarna, przeciwpożarowa, wentylacyjna, elektryczna
czy centralne ogrzewanie). Wartość
projektu, to ponad 7 mln zł. Dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego wyniesie prawie
2 mln zł. Inwestycja rozpocznie się
jeszcze w tym roku, a planowane
zakończenie przewidziano na listopad 2018 r.
Zadanie realizowane jest z udziałem
środków finansowych Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Małopolskiego na lata 2014-2020,
Oś priorytetowa 6 Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.1
Rozwój
dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałanie 6.1.3 Rozwój
instytucji kultury oraz udostępnianie dziedzictwa kulturowego
z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego.

Hotel „Siwy Brzeg” do sprzedaży
Długo trwały dyskusje na temat
przyszłości limanowskiego Hotelu
„Siwy Brzeg”. Hotel ten wraz
z działką, na której się znajduje,
jest własnością miasta Limanowa,
przekazaną w użytkowanie na rzecz
Limanowskiego Domu Kultury. Hotel funkcjonował 38 lat, tj. od 1979
roku. W tym czasie dokonywano
w nim tylko drobnych remontów.
Na początku hotel mógł pomieścić
36 osób, a ta liczba stanowiła ograniczenie np. dla wycieczek autokarowych. Teraz miejsc czynnych
było już tylko 16 z przeznaczeniem
dla indywidualnych turystów. Ze
Nr 25/2017

względów bezpieczeństwa ponad
połowa miejsc noclegowych była
wyłączona, a i atrakcyjność noclegu
była wątpliwa. Hotel przynosił każdego roku straty. Jest on wprawdzie
własnością miasta, ale jego prowadzenie nie jest zadaniem własnym
samorządu. Konsekwencją tego
jest trudność w zdobyciu funduszy
na jego modernizację. Przed 2007
rokiem były jeszcze możliwości na
uzyskanie dofinansowania na modernizację hotelu lecz obecnie nie
ma już takich programów. Gdyby
miasto nadal chciało utrzymywać
hotel, koszt remont musiałby być

www.miasto.limanowa.pl

pokryty wyłącznie z budżetu miasta. Dlatego też po dyskusjach,
bezskutecznej próbie dzierżawy
obiektu Rada Miasta Limanowa
wyraziła zgodę na sprzedaż hotelu „Siwy Brzeg”. Inwestor zostanie wyłoniony w drodze przetargu.
Zastrzeżeniem przetargowym będzie obowiązek prowadzenia tej
samej działalności oraz zachowanie
architektonicznej spójności z Limanowskim Domem Kultury. Środki pozyskane ze sprzedaży hotelu
zostaną przeznaczone na rozbudowę i modernizację Limanowskiego
Domu Kultury.

www.facebook.com/MiastoLimanowa
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„Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Miasta Limanowa” - zadanie
realizowane z udziałem środków finansowych Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4 Regionalna polityka
energetyczna, Działanie 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym,
Poddziałanie 4.3.2 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – SPR,
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Miasto uzyskało dofinansowanie zadań modernizacji energetycznej dziewięciu budynków
użyteczności publicznej, w tym: czterech Zespołów Szkół Samorządowych, dwóch Miejskich
Przedszkoli, Żłobka Miejskiego, Urzędu Miasta, a także miejskiego budynku przy ul. Spacerowej.

Trwają prace związane z termomodernizacją
budynków miejskich

Projekt pn.: „Poprawa efektywności
energetycznej budynków użyteczności publicznej Miasta Limanowa”
złożony w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata
2014-2020, uzyskał dofinansowanie
w wysokości 3 525 608 zł. Całkowita wartość projektu to 6 255 512 zł.
Wykonane modernizacje, oprócz
poprawy
warunków,
pozwolą
obniżyćkoszty utrzymania budynków. Remonty potrwają do końca
roku.
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Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1
- zakres prac obejmuje modernizację kotłowni z wymianą kotłów na
dwa kotły kondensacyjne o mocy
200 kW każdy, przebudowę instalacji cwu + cyrkulacji, przebudowę instalacji c.o., wymianę oświetlenia na
energooszczędne, montaż instalacji
fotowoltaicznej o mocy 40,0 kWp.
Szkoła Podstawowa nr 2 - zakres
prac obejmuje modernizację kotłowni z wymianą kotłów na dwa kotły kondensacyjne o mocy 120 kW
każdy, przebudowę instalacji cwu

www.miasto.limanowa.pl

+ cyrkulacji, przebudowę instalacji c.o., wymianę oświetlenia na
energooszczędne, montaż instalacji
fotowoltaicznej o mocy 39,5 kWp.
Szkoła Podstawowa nr 3 - Zakres
prac obejmuje modernizację kotłowni z wymianą kotłów na dwa
kotły kondensacyjne o mocy
120 kWp i 170 kWp, przebudowę
instalacji cwu + cyrkulacji, przebudowę instalacji c.o., wymianę
oświetlenia na energooszczędne,
montaż instalacji otowoltaicznej
o mocy 40 kWp.

www.facebook.com/MiastoLimanowa
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Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
- zakres prac obejmuje wymianę
oświetlenia na energooszczędne,
montaż instalacji fotowoltaicznej
o mocy 39,75 kWp.
Miejskie Przedszkole nr 1 - zakres
prac obejmuje przebudowę instalacji
cwu + cyrkulacji, przebudowę instalacji c.o., wymianę oświetlenia na
energooszczędne, montaż instalacji
fotowoltaicznej o mocy 12,0 kWp.
Miejskie Przedszkole nr 2 - zakres
prac obejmuje przebudowę instalacji
cwu + cyrkulacji, przebudowę instalacji c.o., wymianę oświetlenia na
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energooszczędne, montaż instalacji
fotowoltaicznej o mocy 7,75 kWp.
Miejski Żłobek - zakres prac
obejmuje modernizację kotłowni
z wymianą kotłów na dwa kotły
kondensacyjne o mocy do 65 kW
każdy, przebudowę instalacji cwu
+ cyrkulacji, przebudowę instalacji c.o., wymianę oświetlenia na
energooszczędne, montaż instalacji
fotowoltaicznej o mocy 10,0 kWp.
Budynek Miejski przy ul. Spacerowej 8 - zakres prac obejmuje
ocieplenie ścian zewnętrznych oraz
stropodachu, wymianę części okien,

www.miasto.limanowa.pl

przebudowę instalacji cwu + cyrkulacji, przebudowę instalacji c.o.,
modernizację kotłowni z wymianą
kotła na kondensacyjny o mocy do
65 kW, montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 5 kWp.
Urząd Miasta Limanowa - zakres prac obejmuje modernizację
kotłowni z wymianą kotła na kondensacyjny o mocy do 80 kW, przebudowę instalacji cwu + cyrkulacji,
przebudowę instalacji c.o., wymianę oświetlenia na energooszczędne,
montaż instalacji fotowoltaicznej
o mocy 14 kWp.

www.facebook.com/MiastoLimanowa
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Siłownia zewnętrzna w Parku Miejskim otwarta
W sierpniu br. została oddana do
użytku mieszkańców, siłownia zewnętrzna pod Katalpą mieszcząca
się przy ul. Spacerowej. W bliskim
sąsiedztwie siłowni znajduje się
Park Miejski i plac zabaw dla dzieci.
Obiekt wyposażony został w 6 urządzeń gimnastycznych: urządzenie
biegacz (poprawia krążenie krwi
i kondycję), urządzenie motyl/prasa
ręczna (wzmacnia układ mięśniowy
klatki piersiowej, pleców i ramion),
urządzenie narciarz podwójny (poprawia kondycję), urządzenie przywodziciel/odwodziciel (poprawia
kondycję ruchową, wzmacnia mięśnie nóg i brzucha), urządzenie
wioślarz (wzmacnia układ mięśniowy) oraz urządzenie twister/wahadło (wzmacnia mięśnie brzucha,
bioder, pleców, klatki piersiowej
i ramion, poprawia krążenie krwi

oraz poprawia kondycję). Na środku obiektu mieści się drewniana
ławka w formie pierścienia okalająca dekoracyjne drzewko „catalpa”.
To już druga siłownia zewnętrzna
na terenie miasta. Mamy nadzieje, że obiekt będzie cieszył się nie
mniejszym zainteresowaniem niż
siłownia zewnętrzna przy ścieżce

zdrowia. Siłownia przystosowana
jest do użytku osób w każdym
wieku. Zachęcamy do aktywnego
wypoczynku na świeżym powietrzu. Zakup urządzeń został sfinansowany z nagród, jakie Limanowa
zdobyła w dwóch edycjach Sportowego Turnieju Miast i Gmin.

Budowa ścieżki rowerowej przy Potoku Jabłonieckim
Lokalne trasy turystyczne. Wniosek przeszedł pozytywnie ocenę
formalną oraz ocenę merytoryczną
i uzyskał dofinansowanie. Miasto
Limanowa w ramach projektu planuje budowę ścieżki rowerowej
przy Potoku Jabłonieckim, wykonanie przejazdu dla rowerów przez
ul. Zygmunta Augusta i oznakowanie szlaku rowerowego wzdłuż
ul. Jabłonieckiej do placu z miejscami postojowymi na wzgórzu Jabłonieckim, gdzie nastąpi połączenie ze
ścieżką rowerową na terenie Gminy
Limanowa. Koszt planowanego
przez Miasto zadania to 1 990 000 zł,
dofinansowanie stanowi 65% tej
kwoty, tj. 1 293 500 zł. Realizacja
planowana jest na lata 2018-2019.
Miasto Limanowa z gminami Kamienica, Słopnice i Limanowa
przystąpiły do wspólnego projektu realizowanego w partnerstwie
z Powiatem Limanowskim pn.:
„Rozbudowa szlaków wielofunkcyjnych wokół Góry Mogielica
i szlaków łącznikowych w Gminach Limanowa, Słopnice, Ka-
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mienica i Mieście Limanowa wraz
z ich połączeniem z trasą główną
VeloDunajec”. Beneficjentem i inwestorem głównym przedsięwzięcia jest Powiat Limanowski, który
złożył wniosek o dofinansowanie
w ramach programu operacyjnego
Województwa Małopolskiego na
lata 2014-2020 Poddziałanie 6.1.4

www.miasto.limanowa.pl

www.facebook.com/MiastoLimanowa

Nr 25/2017

I N FORMATOR MI E J SKI

W związku z reformą ustroju szkolnego od 1 września 2017 r. sześcioletnie szkoły podstawowe
zostały przekształcone w ośmioletnie szkoły podstawowe, a klasy gimnazjalne włączone zostały do
szkół podstawowych.

Nowy Rok Szkolny rozpoczęty - czas na zmiany

W wyniku wprowadzonych zmian,
od 1 września zmieniły się nazwy
szkół prowadzonych przez miasto
Limanowa i tak:
1. Zespół Szkół Samorządowych
Nr 1 w Limanowej od 1 września
2017r. nosi nazwę Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Limanowej.
W skład Zespołu wchodzi Szkoła
Podstawowa Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Limanowej z włączonymi
klasami gimnazjalnymi i Miejskie
Przedszkole Nr 3 w Limanowej.
2. Zespół Szkół Samorządowych
Nr 2 w Limanowej od 1 września
2017r. z mocy prawa stał się Szkołą Podstawową Nr 2 im. Tadeusza
Kościuszki w Limanowej z włączonymi klasami gimnazjalnymi.
3. Zespół Szkół Samorządowych
Nr 3 w Limanowej od 1 września
2017r. z mocy prawa stał się Szkołą
Podstawową Nr 3 im. Ks. pułkownika Józefa Jońca w Limanowej
z włączonymi klasami gimnazjalnymi.
4. Zespół Szkół Samorządowych
Nr 4 w Limanowej od 1 września
2017 r. nosi nazwę Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 w Limanowej.
Nr 25/2017

W skład Zespołu wchodzi Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Św. Jana
z Kęt w Limanowej z włączonymi
klasami gimnazjalnymi i Miejskie
Przedszkole Nr 4 w Limanowej.
Od 1 września do szkół podstawowych,
klas
gimnazjalnych,
oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i do przedszkoli na terenie miasta uczęszcza
2.862 uczniów w tym: do przedszkoli miejskich 550 dzieci, do
oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 125 dzieci, do
szkół podstawowych 1.714 dzieci, w tym 270 do klas pierwszych,
do klas gimnazjalnych w szkołach podstawowych 473. W roku
szkolnym 2017/2018 w miejskich
szkołach i przedszkolach utworzonych zostało 121 oddziałów
w tym: 22 oddziały przedszkolne
w przedszkolach miejskich, 5 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, 76 oddziałów
szkoły podstawowej i 18 oddziałów klas gimnazjalnych. Liczba
uczniów w przedszkolach miejskich jest taka sama jak w roku
szkolnym 2016/2017. W szkołach

www.miasto.limanowa.pl

liczba uczniów zmniejszyła się
o 18 uczniów. Liczba oddziałów
w przedszkolach pozostała na poziomie roku szkolnego 2016/2017,
natomiast liczba oddziałów w szkołach zmniejszyła się o 1 oddział.
W szkołach miejskich nie wystąpiła
konieczność zwolnienia nauczycieli. Złożone do opiniowania aneksy
do arkuszy organizacyjnych szkół
i przedszkoli uzyskały pozytywną opinię Kuratorium Oświaty.
W związku z wypracowanym
projektem porozumienia pomiędzy Miastem i Gminą Limanowa
w Szkole Podstawowej Nr 4 w Limanowej, został utworzony drugi
oddział klasy pierwszej. W roku
szkolnym 2017/2018 wszyscy
uczniowie od klas I – VII szkół podstawowych oraz uczniowie klas
II i III gimnazjum zostaną wyposażeni w darmowe podręczniki i materiały ćwiczeniowe. Na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały
edukacyjne i materiały ćwiczeniowe Miasto Limanowa wnioskowało
o udzielenie dotacji celowej
z budżetu państwa w wysokości
309.141,15 zł.

www.facebook.com/MiastoLimanowa
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Informacja na temat odbudowy mostu
w ciągu ulicy Dudka

Most został uszkodzony w 2014 r.
Komisja
Wojewody
zaniżyła,
w naszej ocenie, wartość szkody
i w związku z tym nie mogliśmy
uzyskać dofinansowania na odbudowę w ramach usuwania skutków
klęsk żywiołowych. Od tamtej pory
czynimy usilne starania, poparte
odpowiednimi opiniami fachowców, aby zmienić ten stan rzeczy –
niestety bezskutecznie.
W dniu 11.02.2017 r. uszkodzony
most wizytował ówczesny Wojewoda Małopolski. Pan Wojewoda
dokonał oględzin mostu i rozmawiał z mieszkańcami, następnie
w obecności mediów potwierdził
zaistnienie szkód powodziowych
i konieczność odbudowy mostu,

którego koszt szacowany był na
ok. 2.8 mln zł. Publicznie zadeklarował jeszcze w tym roku pomoc
w odbudowie w wysokości co najmniej 70% kosztów, równocześnie warunkując to wcześniejszym
przygotowaniem inwestycji przez
Miasto Limanowa i realizacją jej
w bieżącym roku.
Aby wywiązać się ze złożonych
publicznie deklaracji wobec mieszkańców Miasta Limanowa i Gminy
Limanowa niezwłocznie podjęliśmy
prace projektowe. Po ich ukończeniu
5.07.2017 r. zgłosiliśmy gotowość
do odbudowy mostu Wojewodzie Małopolskiemu informując,
że opracowywana została dokumentacja projektowa, trwa postę-

powanie przetargowe i jesteśmy
na końcowym etapie uzyskiwania wymaganego pozwolenia na
budowę.
Niestety z przyczyn od nas niezależnych byliśmy zmuszeni unieważnić postępowanie przetargowe,
gdyż 30.08.2017 r. otrzymaliśmy
pismo z Małopolskiego Urzędu
Wojewódzkiego o odmowie dotacji na przebudowę mostu wraz
z dołączoną korespondencją z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
i Administracji. W odpowiedzi na
pismo Pana Wojewody (złożone
1.08.2017 r. w Ministerstwie Spraw
Wewnętrznych i Administracji)
o wyrażenie zgody na dofinansowanie w bieżącym roku obudowy
mostu, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Jarosław Zieliński
odmówił udzielenia wsparcia, a swoją decyzję umotywował m.in. tym,
że Pan Wojewoda nie sygnalizował
wcześniej konieczności odbudowy
mostu, a wnioskowane zadanie nie
zostało ujęte na Liście zadań priorytetowych do realizacji przesłanej do
Wojewody 27.07.2017 r.
Podzielamy rozczarowanie mieszkańców, lecz musimy się wstrzymać
z inwestycją, ponieważ w związku
z realizacją przedsięwzięć innych
inwestycji, nie mamy możliwości
zabezpieczenia w tym roku 2 mln zł
z własnych środków na to zadanie.
Zapewniamy jednak, iż ponowimy
wniosek o dofinansowanie w nowym roku budżetowym z nadzieją
otrzymania środków zewnętrznych
na odbudowę mostu.

Kącik EKODORADCY
Strefa LIFE
29 lipca br. podczas obchodów
Dni Limanowej Ekodoradca wraz
z przedstawicielami Ekodoradców
z okolicznych gmin oraz partnerami programu LIFE – zorganizowali Strefę Life, w której mieszkańcy
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lokalnej społeczności zostali zaznajomieni z programami, których
celem jest ochrona środowiska.
W yjaśnione zostały zagadnienia,
obowiązującej od 1 lipca br., uchwały antysmogowej dla województwa
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małopolskiego, jak również wymagania dotyczące urządzeń grzewczych. Ponadto mieszkańcy zapoznani zostali z ekologicznymi
projektami wdrażanymi w ramach
Regionalnego Programu Opera-
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cyjnego dla Województwa Małopolskiego. Celem wydarzenia było
przybliżenie mieszkańcom tematyki odnawialnych źródeł energii,
a także pomoc w doborze odpowiedniego systemu grzewczego,
przy pomocy prezentacji nowoczesnych rozwiązań grzewczych i technologii. Prezentacja mogła odbyć
się dzięki „Oze Busowi” z Instytutu
Zrównoważonej Energii z Miękini

oraz wystawcy urządzeń fotowoltaicznych, na pokładzie pojazdu
zaprezentowano moduł fotowoltaiczny w normalnej skali wraz z falownikiem (możliwość budowania
instalacji z kilku modułów), płaskie
i próżniowe kolektory słoneczne, powietrzną i gruntową pompę
ciepła,
kocioł
kondensacyjny,
a także makietę ogrzewania podłogowego.

Wymiana kotłów
W ostatnich tygodniach sierpnia
zostały ocenione wnioski dotyczące pozyskania dofinansowań na
wymianę urządzeń grzewczych.
Projekt pn. „Redukcja emisji
zanieczyszczeń do powietrza na
terenie Miasta Limanowa poprzez wymianę kotłów na kotły
gazowe i na biomasę” został pozytywnie oceniony i wybrany do
dofinansowania w ramach konkursu
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. Miasto przekazało niezbędne
załączniki do podpisania umowy
z Urzędem Marszałkowskim i oczekuje na podpisanie dokumentów.
Zgodnie z harmonogramem ujętym
wnioskiem w kolejnych latach planowane są następujące wymiany

kotłów: w latach 2017 i 2018 – 23
wymiany, w latach 2019 – 24 wymiany, a w roku 2020 – 25 wymian
(łącznie nastąpi 95 wymian). Jeśli
mieszkańcy wykażą chęć szybszych realizacji – wniosek będzie
korygowany na bieżąco, zgodnie
z potrzebami. Terminy realizacji
będą jednak ściśle uzależnione od
postępu procedur formalnych projektu. O kolejnych etapach realizacji, mieszkańcy będą informowani
pisemnie. Wniosek pn. „Redukcja
emisji zanieczyszczeń do powietrza na terenie Miasta Limanowa
poprzez wymianę kotłów na kotły
na paliwo stałe” został oceniony
pozytywnie i spełnił wszystkie kryteria konkursu, jednak projekt został
umieszczony na liście rezerwowej.

Fotowoltaika
Trwają przygotowania do pozyskania dofinansowania na instalacje Odnawialnych Źródeł Energii
z regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Przedsięwzięcie
docelowo
dotyczy
instalacji ogniw fotowoltaicznych
w gospodarstwach domowych.
Miasto Limanowa opracowuje

wniosek aplikacyjny w partnerstwie z sąsiednimi gminami (gminą Limanowa, Słopnice, Tymbark,
Laskowa, Łukowica). Dotychczas
zebrano 120 deklaracji wstępnych
uczestnictwa w programie. Ankiety przyjmowane będą w Urzędzie
Miasta na okienku podawczym do
końca września.

Pyłomierz
W tegorocznym okresie grzewczym
będziemy mieli możliwość monitorowania stanu jakości powietrza
w naszym mieście. Instalacja
(mobilna) urządzenia eco Guard
oraz pomiary rozpoczniemy od
początku listopada. Pomiary będą
wykonywane w różnych częściach miasta. Stały monitoring
udostępniony zostanie na stronie
Nr 25/2017

w w w. m i a s t o l i m a n o w a . p l ,
dodatkowo
będzie
możliwość
pobrania aplikacji pomiarowej
naurządzenia typu android. Eco
Guard to stacja monitorująca
jakość powietrza i parametrów
środowiskowych w tym: temperaturę,
wilgotność,
ciśnienie,
PM1, PM2,5, PM10, CO, CO2, NO,
NO2, SO2, O3.
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To były wspaniałe, usiane koncertami Dni Limanowej, które
zorganizował Limanowski Dom
Kultury. W sobotę 29 lipca na
scenie przywitaliśmy dwa zespoły
z 25. Międzynarodowego Festiwalu
Dziecięcych Zespołów Regionalnych „Święto Dzieci Gór” organizowanego przez Małopolskie Centrum
Kultury SOKÓŁ. Mali Wirychowianie z Bukowiny Tatrzańskiej oraz
Ballet Folklorico Infantil Coahuila
z Meksyku zachwycili pięknymi
strojami i dopracowanymi programami artystycznymi. Finał
VIII Limanowskiego Talent Show
przysporzył nie mniejszych emocji,

a poziom okazał się na tyle wysoki, że jury konkursu z wielkim trudem podjęło decyzję o przyznaniu
nagród artystycznych Burmistrza
Miasta.
Wśród
nagrodzonych
znaleźli się: Wojciech Gajewski
(I nagroda – 1500 zł), Bartłomiej
Chrustek (II nagroda – 1000 zł),
GND Spartans Workout (III nagroda – 500 zł). Od godz. 20:00 sceną
zawładnął FOLK POD GWIAZDAMI.Najpierw zespół Turnioki - folkowo-rockowa grupa wraz
z wokalistką Anną Malaciną – Karpiel porwał do tańca i swoją energią
rozgrzał publiczność zgromadzoną
pod sceną. W przerwie koncertu

odbyła się część oficjalna Dni Limanowej podczas której władze miasta
Limanowa wraz z zaproszonymi
gośćmi z powiatu, gminy oraz miast
partnerskich życzyli wszystkim
dobrej zabawy oraz wszystkiego
najlepszego dla Limanowej. Po
części oficjalnej, miejsce na scenie zajęły długo wyczekiwany
zespół BACIARY, który porwał
i do śpiewu i do tańca publiczność
Dni Limanowej. Pierwszy dzień
świętowania uczestnicy zakoń-

czyli dyskoteką z Grupą Soundlight. Rozgrzana słońcem niedziela
30 lipca br., rozpoczęła się teatrzykiem dla dzieci, który zaprezentował bajkę „Wilk i zając
w mieście”.O godzinie 17.00 w repertuarze rozrywkowym wystąpiła
orkiestra Echo Podhala, a następnie
po klasycznym repertuarze rozrywkowym publiczność weszła w świat
rapu, a to za przyczyną zespołu
Jahbestin. Kolejno zespół Sorry
Boys wraz z Belą Komoszyńską
zaczarował publiczność bogactwem
muzycznych światów i kontekstów,
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a zaraz po nich zamigotał świat
tysiącem gwiazd. Varius Manx
i Kasia Stankiewicz wykonali największe przeboje stworzone przez
zespół na przestrzeni 30 lat jego
scenicznej działalności. Wymieniać
można bez końca: „Księżycowa
Piosenka”, „Ruchome Piaski”,
„Zanim zrozumiesz”, „Orła cień”
i wiele, wiele innych. Zachwycona
publiczność śpiewała razem z wokalistką. Tego wieczoru nie zabrakło tradycyjnego pokazu sztucznych
ogni oraz kończącej świętowanie
dyskoteki z grupą Soundlight. Organizatorzy zadbali również o inne
atrakcje w trakcie wydarzenia, było
wesołe miasteczko, gastronomia,
strefa dla maluchów, kiermasz wyrobów rękodzielniczych, stanowi-

sko GOPR, fotowolatiki, inne stosika handlowe i promocyjne. Z racji,
że w tym roku Limanowa obchodzi jubileusz 20-lecia partnerstwa
z niemieckim miastem Wathlingen
podczas święta miasta nie zabrakło
spotkania przyjaciół, które uwieńczyła wystawa w Miejskiej Bibliotece Publicznej” 20-lecie partnerstwa miast”. Jubileuszowa wystawa
miała wymiar zarówno kronikarski,
gdyż przedstawiała swoiste kalendarium
wielopłaszczyznowej
współpracy, która rozwijała się na
przestrzeni 20 lat, a także artystyczny, gdyż jedna z sal, prezentowała fotograficzne dzieła artystyczne, poświęcona była twórczości
Burmistrza Gminy Wathlingen
-Wolfganga Grube.

13 sierpnia, w Parku Miejskim dobył się po raz kolejny Ogólnopolski Festiwal Piosenki Turystycznej.
Artyści z całej Polski zaprezentowali te najbardziej znane oraz autorskie utwory zaliczane do
piosenki turystycznej.

Ogólnopolski Festiwal Piosenki Turystycznej
i twórcy festiwalu „Jam w lesie”. Na
zakończenie Festiwalu scena została
przejęta przez dwa zespoły, dla których piosenka turystyczna to sposób na życie: „Na Bani” oraz „Dom
o Zielonych Progach”. Przy okazji
tegorocznego Festiwalu został zorganizowany również konkurs fotograficzny „Beskidzkie Wyspy”,
który miał na celu ukazanie piękna
naszych rodzimych gór. Nagrodę
Główną i Nagrodę Publiczności
Festiwalu otrzymała Agata Smoleń.
Grono uczestników Festiwalu obejmowało muzyków z Wielkopolski,
Mazowsza, Śląska, Świętokrzyskiego i Małopolski, a oceniało ich
jury w składzie: Ryszard Sikora, Wojciech Szymański i Tomasz
Borkowski. W kategorii młodszej
główną nagrodę otrzymała Karina
Skwarczyńska z Porąbki (woj.
śląskie), natomiast w kategorii
starszej wygrała Irena Salwoska-Haidasz z Sadkowa (woj. dolnośląskie). Nie tylko województwa
śląskie były silnie reprezentowane wśród zwycięzców. II miejsce
Nr 25/2017

w kategorii powyżej 12 lat zdobył zespół „Horyzont” z Mszany
Dolnej, a Nagroda Specjalna Burmistrza Miasta Limanowa została
przyznana Dominikowi Dudkowi
z Młynnego. W gronie nagrodzonych znalazła się również Julia
Dudek z miejscowości Brody (woj.
świętokrzyskie), która zdobyła
III miejsce w kategorii powyżej
12 lat. Na scenie OFPT 2017 miała miejsce również prezentacja
podróżnicza połączona z krótkim
koncertem w wykonaniu Bartłomieja Zobka – podróżnika, muzyka
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Jarmark św. Marii Magdaleny i muzealne spotkania

W okresie wakacyjnym Muzeum
Regionalne Ziemi Limanowskiej
realizowało wiele przedsięwzięć
kulturalnych i wystawienniczych,
skierowanych do mieszkańców
miasta Limanowa oraz turystów
spoza regionu. 14 lipca odbyło się
otwarcie wystawy „Dawnej mody
czar” prezentującej rekonstrukcje
strojów historycznych wykonanych w Pracowni Fundacji Nomina
Rosae, z podziałem na cztery zasadnicze epoki: średniowiecze, renesans, barok a także wiek XIX.
Wystawa składa się przede wszystkim z 19 rekonstrukcji ubiorów,
wykonanych z najdrobniejszymi
detalami, wyeksponowanych na
manekinach. Poza tym w gablotach umieszczone zostały różnorodne akcesoria związane z historią
garderoby m.in. gorsety, wachlarze, biżuteria a także ikonografia
na podstawie której były tworzone prezentowane rekonstrukcje.
W dniu otwarcia wystawy miał
miejsce także wykład prezesa Fundacji Nomina Rosae – dr Marii
Molendy, która przedstawiła zagadnienia związane z historią mody,
poruszając m.in. kwestie higieny, dyskursu naukowego na temat
noszenia bielizny przez kobiety
w średniowieczu, a także odmiennych rodzajów tkanin i sposobów
ich wytwarzania w różnych epokach. 23 lipca br. w Parku Miejskim
już po raz trzeci Limanowianie oraz
turyści mieli okazję wziąć udział
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w Jarmarku Historycznym św. Marii Magdaleny. Tegoroczna edycja
przenosiła uczestników w okres
dwudziestolecia międzywojennego pod tytułem: „Między wojnami:
Piękne dwudziestolecie”. Jak co
roku park wypełniły stoiska producentów regionalnych, artystów
lokalnych, rzemieślników a także
rekonstruktorów, którzy wspólnie
pozwalali na poczucie atmosfery
Limanowej sprzed 90 lat. Wydarzenie rozpoczęło się tradycyjnie
o godz. 12.00 grą miejską dla dzieci, rozgrywaną w dwóch konkurencjach: ułana i dyplomaty, następnie
o godz. 15.00 z limanowskiego
rynku ruszył korowód grup rekonstrukcyjnych wśród których znajdowali się m.in. żołnierze armii austrowęgierskiej oraz ułani Wojska
Polskiego z końca lat 30, a także
prezydent Ignacy Mościcki odwiedzający Limanową po raz
pierwszy od 1929 r. Po oficjalnej
inauguracji obwieszczonej wystrzałem z repliki XVIII – wiecznej
armaty, rozpoczęła się część artystyczna: na scenie zagrała Orkiestra
Dęta „Echo Podhala”, następnie
odbył się pokaz zabytkowych aparatów oraz wykonywania odbitek
cyjanotypowych wykonany przez
nowosądeckiego fotografa Michała Piotrowskiego, w następnej
kolejności
scenę
zdominował
Zespół Regionalny „Limanowianie”, po występie którego publiczność przeniosła się do przygotowa-
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nego przez GRH „Gorlice” lazaretu
wojskowego aby obserwować pomoc niesioną żołnierzom z różnorodnymi obrażeniami. Kolejnymi
punkami programu były: pokaz
Tadeusza Grajpla wykonywania
druku, pieczęci i drzeworytów,
a także pokaz musztry konnej Stowarzyszenia „Kasztanka”. Wieczorem na scenie pojawiło się Koło
Gospodyń Wiejskich z Laskowej
prezentujące spektakl komediowy: „Bedo prymicyje”, po którym
przyszedł czas na koncert gwiazdy
wieczoru: zespołu „Fifidroki”,
tworzącego muzykę alternatywną pomiędzy głównymi nurtami,
skierowaną przede wszystkim
w stronę tematów ludowych.
III Jarmark zakończył się kinem
plenerowym pod gwiazdami, gdzie
publiczność mogła obejrzeć komedię „Piętro wyżej” z 1937 r.
Kolejno 10 sierpnia miało miejsce
upamiętnienie 75 rocznicy Holokaustu na Ziemi Limanowskiej
zorganizowane przez Muzeum
Regionalne Ziemi Limanowskiej,
Sądecki Sztetl, Fundację Nomina
Rosae oraz Polskie Towarzystwo
Historyczne Oddział w Limanowej. W ramach obchodów odbyła
się modlitwa w Starej Wsi Pożarach
– miejscu gdzie Niemcy dokonali
egzekucji limanowskich Żydów,
a także modlitwa ekumeniczna na
cmentarzu żydowskim w Limanowej. Dalszą część uroczystości
stanowiła sesja naukowa w sali
konferencyjnej muzeum, na której swoje odczyty wygłosili: Artur Franczak – Mury getta, Ewa
Koper – Zagłada Żydów w Bełżcu,
Łukasz Połomski – Zagłada Żydów
w Starej Wsi, Magdalena Urbaniec –
Zagłada żydowskich robotników na
Przylaskach.
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25 sierpnia br. w Muzeum Regionalnym Ziemi Limanowskiej została otwarta wystawa stała
„Świat dawnej apteki na polsko-słowackim pograniczu” prezentująca fragment obszernej historii
farmacji.

Świat dawnej apteki
Wystawa, opracowywana i przygotowywana od marca 2017 roku
przez Muzeum Regionalne Ziemi Limanowskiej oraz Muzeum
w Kieżmarku, została zrealizowana dzięki dofinansowaniu z Unii
Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz
z budżetu państwa za pośrednictwem Związku Euroregion „Tatry”
w ramach Programy Współpracy
Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020. Całkowity koszt projektu wynosi 54 836,50
Euro z czego 46 611,02 Euro pokrywa dofinansowanie z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Celem przedsięwzięcia jest ochrona oraz popularyzacja dziejów
dawnego aptekarstwa, szczególnie
w ujęciu regionalnym. W związku
z tym koncepcja powstałej wystawy opiera się przede wszystkim
na wiernym odtworzeniu wnętrza
sali ekspedycyjnej limanowskiej
apteki, należącej od XVIII wieku do wielopokoleniowej rodziny
Müllerów – Zubrzyckich – Bączkowskich, oraz uzyskania efektu
zatrzymanego w czasie kadru filmowego. Zamierzenie to zrealizowano poprzez rekonstrukcję mebli
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aptecznych (zawierających między
innymi 150 szuflad i 100 tabliczek
z łacińskimi nazwami leków) na
podstawie analizy archiwalnych
zdjęć, a także zachowanych zabytkowych modułów, które pozwoliły
na stworzenie układu charakterystycznego dla aptek z początku
XX wieku, w szczególności poprzez
zrekonstruowanie dwóch receptur –
przeszklonych nadstawek na ladzie
aptecznej. W celu urzeczywistnienia
postulatu uobecniania przeszłości
w teraźniejszości zostały stworzone dwa modele postaci historycznych – Klementyny Bączkowskiej
(ostatniej właścicielki apteki) oraz
nieokreślonego mieszczanina limanowskiego, ubrane i ufryzowane
zgodnie z modą początku XX wieku z najdrobniejszymi detalami,
ukazane w naturalnej sytuacji. Na
ekspozycji można zobaczyć także
wiele oryginalnych zabytków związanych z dziejami farmacji. Wśród
licznych szklanych butelek, porcelanowych pojemników, różnej
wielkości moździerzy, szkła laboratoryjnego, recept z początku
XX wieku, młynków do mieleni
korzeni i ziół, książek farmaceutycznych, zdecydowanie wyróż-
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niają się rzadko spotykane zabytki
techniki: mikroskop optyczny firmy
Reichert z końca XIX wieku, żeliwna prasa do korków w kształcie
krokodyla z 2 połowy XIX wieku,
waga analityczna z końca XIX wieku, pigulnica służąca do wytwarzania pigułek, lampa naftowa podarowana właścicielowi limanowskiej
apteki Antoniemu Müllerowi przez
Ignacego Łukasiewicza, mosiężna
kasa fiskalna firmy National z 1910
roku zdobiona ażurową ornamentyką roślinną, a także stanowiąca
rzadkość w kolekcjach muzealnych
prezerwatywa firmy Olla – Gum
z 1930 roku. Swoiste uzupełnienie treści ekspozycji stanowi film
dokumentalny zrealizowany w ramach projektu, dotyczący historii
farmacji oraz dziejów limanowskich aptekarzy, udostępniony dla
zwiedzających w znajdującym się
na ekspozycji kiosku multimedialnym.
Dzięki realizacji projektu Muzeum
Regionalne Ziemi Limanowskiej
stało się jedną z niewielu instytucji w Polsce, posiadającą wystawę
aptekarską o tak dużym potencjale
ekspozycyjnym.

www.facebook.com/MiastoLimanowa
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Miejska Biblioteka Publiczna

Wakacyjno - wrześniowy okres
w limanowskiej Miejskiej Bibliotece Publicznej to cykl różnorodnych
zajęć dla najmłodszych czytelników, a dla tych starszych – spotkania
autorskie z ciekawymi, różnorodnymi gośćmi. Odbył się również
polsko-słowacki fotoplener, przeprowadzony w ramach realizacji
mikroprojektu „Skarby Pogranicza”. Wizualne (wystawa poplenerowa) oraz wydawnicze efekty
fotopleneru (fotoalbum, kalendarz)

będą eksponowane oraz prezentowane w październiku. Z dużym,
jak co roku, zainteresowaniem
spotkał się zestaw wakacyjnych
zajęć i warsztatów (manualnych,
familijnych, technologicznych). –
Nasza oferta zachęcała do spędzenia wakacji rodzinnie, bo rodzice
podczas warsztatów mogli sobie
przypomnieć o swoich dziecięcych
pasjach a ich dzieci poszerzyć swoją wiedzę oraz umiejętności od
strony praktycznej. Zaangażowanie
z jakim podchodzili do zajęć jedni
i drudzy, budziło zarówno u nas,
jak i prowadzących warsztaty,
szczery podziw. – podkreśla dyrektor biblioteki Joanna Michalik.
Podczas Dni Limanowej w bibliotecznej Galerii Sztuki otwarto
wystawę dokumentującą dwie dekady współpracy partnerskich miast
Limanowa i Wathlingen. Współpracy nie tylko długoletniej, ale

i wielopłaszczyznowej. Wystawa
wzbogacona była o fotografie prac
artystycznych burmistrza Wathlingen Wolfganga Grube. W okresie
letnim biblioteka zorganizowała
również kilka spotkań autorskich.
– Gościliśmy Halinę Kunicką, która nie tylko barwnie i ciekawie
opowiedziała o swoim życiu, ale
też wykonała – wespół z publicznością – swoje największe przeboje.
Kolejny raz odwiedził nas Andrzej
Pasławski, opowiadając oraz prezentując ciekawe fotografie ze
swojej wyprawy na Cypr. A pod
koniec wakacji był u nas podróżnik i społecznik Jasiek Mela. Młody
człowiek, doświadczony przez los
kalectwem a jednocześnie osoba
dalece ponadprzeciętnie wypełniona optymizmem, którym skutecznie
„zaraziła” wszystkich zebranych na
spotkaniu z nim w naszej bibliotece
– dodaje Joanna Michalik.

Limanowski Dom Kultury
Limanowski Dom Kultury w lipcu
i sierpniu był pełen dzieci i młodzieży, które rozwijały swoje umiejętności i zainteresowania z zakresu
plastyki, ceramiki, muzyki, robotyki,
języka migowego i zajęć sprawnościowych w plenerze. Tematami
przewodnimi tegorocznych wakacyjnych zajęć w Limanowskim
Domu Kultury były kosmos, robotyka i przygoda. Zaczęliśmy spotkaniem z Karolem Wójcickim - miłośnikiem i popularyzatorem astronomii,
który przybliżył dzieciom m.in.
zagadnienia drogi mlecznej oraz
zorzy polarnej.
Podczas zajęć plastycznych prowadzonych przez Wiesławę Frączek,
plastyka domu kultury, uczestnicy
mogli stworzyć kosmos z pomocą
własnej wyobraźni i tak powstały
makiety rakiet, robotów i rysunki na
szkle. Natomiast zagadnienia z dziedziny techniki i informatyki dzieci
zgłębiały podczas zajęć z robotyki.
W tym roku nie zabrakło też zabaw
plenerowych. Podczas warsztatów
Ahoj przygodo! dzieci i młodzież
pod czujnym okiem instruktora
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Dariusza Bielaka nauczyły się budować szałas, korzystać z kompasu, mapy, a także rozpalać ognisko.
Tradycyjnie odbyły się również
warsztaty gitarowe i ceramiczne,
a także wspólnie z Agnieszką Bujak
z Magii Rąk Limanowski Dom Kultury zorganizował warsztaty języka
migowego. Nauki na gitarze uczestnicy uczyli się pod czujnym okiem
Artura Kmiecika, który tłumaczył tajniki chwytów gitarowych,
a dzieła z ceramiki wykonane wspólnie z plastykiem panem Andrzejem Gizą, na pewno przysporzyły
wiele radości nie tylko ich twórcom,
ale także i najbliższym, dla których
były wykonane. Na koniec wakacyjnych warsztatów w LDK, miał
miejsce również Dzień Otwarty,
podczas którego każdy mógł wziąć
udział w pokazie robotów, a także
w otwartych zajęciach plastycznych
i obejrzeć wystawę prac uczestników wakacyjnych warsztatów.
Ponadto Limanowski Dom Kultury był organizatorem koncertów
organowych. 14 lipca i 11 oraz 25
sierpnia 2017 roku, w limanowskiej
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Bazylice odbyły się trzy koncerty
muzyki poważnej, które od wielu lat
stanowią jedno z najważniejszych
wydarzeń na mapie kulturalnej
Limanowej. 14 lipca odbył się
występ zespołu muzyki dawnej
„Scepus Baroque”, który przeniósł
publiczność do XVIII w. pełnym
energii i świeżości wykonaniem
utworów barokowych mistrzów.
11 sierpnia limanowska publiczność
miała wyjątkową okazję, aby posłuchać rzadkiego instrumentu – fisharmonii koncertowej. Przyjechała ona
do Limanowej aż spod granicy francusko-niemieckiej, z Offenburga.

www.facebook.com/MiastoLimanowa
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Jan Hennig – właściciel instrumentu
– wystąpił w Polsce po raz pierwszy
i oczarował słuchaczy całą feerią
dźwięków. Dzieła Sigfrida Karg-Elerta, Franza Liszta, Maxa Regera

i Franza Schuberta wybrzmiały w
limanowskiej Bazylice ukazując
niejednokrotnie swoje nowe oblicze. Na zakończenie wydarzenia,
25 sierpnia, Limanowa miała przy-

jemność gościć Poznański Kwintet Akordeonowy w składzie Jerzy
Siemak, Jarosław Buczkowski,
Waldemar Marek Książczyk, Karol
Jankowski, Roman Rydz.

Dawno z takimi tłumami nie mieliśmy do czynienia na spotkaniu autorskim. Sam gość spotkania
był tym chyba nawet lekko zaskoczony.

Był u nas Jasiek Mela

Spotkania autorskie 26 sierpnia 2017 r.
Przyjemnie się słucha tego młodego, będącego jeszcze przed
trzydziestką, człowieka. Doświadczonego przez los kalectwem, które
potrafił on jednak zrozumieć, przyjąć na klatę, zaakceptować. Jasiek
promieniuje optymizmem, który
gdyby dało się przerobić na energię elektryczną – oświetliłaby ona
całą Limanową w zimowy wieczór.
Jasiek – to akurat widać dokładnie
– nie chowa się za żadną maską
podczas wystąpień publicznych,
nie gra, nie udaje, nie wykorzystuje nijak swojej niepełnosprawności. Szczerość bije z jego słów,
jest prawdziwy, naturalny. Przekonujący w tym co mówi, skuteczny
w tym co robi (np. w swojej fundacji o działalności której – i wymiernych efektach - sporo opowiadał).
Bez żadnych skrupułów opowiada
o swoim życiu osobistym, niewolnym od przeróżnych problemów,
także tych najbardziej osobistych
bo dotykających spraw rodzinnych.
W jego opowieściach nie czuć ani
odrobiny fałszywej nuty, popadania w jakiś kaznodziejski ton, udawania. Jest bardzo przekonujący.
Można by powiedzieć, że aż zaskakuje dojrzałość z jaką podchodzi
do różnych problemów i jak je
sobie potrafi (wewnątrz ale też
na zewnątrz) po pierwsze: przyjąć / zaakceptować / zrozumieć,
po drugie: zniwelować czy też
pokonać. Jego kalectwo nie przeszkadza mu w niczym – z tego
co opowiada. Można odnieść
wrażenie, że wręcz dopinguje do
pokonywania ograniczeń, realizowania planów, udowadniania innym
(a i sobie pewnie też), że „niemożliwe nie istnieje”. Zebrał na
swoim limanowskim spotkaniu
Nr 25/2017

jedno z liczniejszych audytoriów jakie mieliśmy w ostatnim
czasie. Na koniec spotkania zafundowało mu ono potężne, długotrwałe brawa. Kilkadziesiąt minut
jeszcze w kuluarach rozmawiał
z wszystkimi chętnymi.
Heros chłopak.

Jasiek Mela. Urodził się 30 grudnia
1988 r. w Gdańsku, ale wychował
się w Malborku. W 2002 roku,
mając 13 lat, uległ ciężkiemu wypadkowi - w wyniku porażenia
prądem (15 000 V) amputowano
mu rękę i nogę. Dwa lata później
razem z polarnikiem Markiem
Kamińskim wyruszył na wyprawę
na Biegun Północny i Południowy.
W kolejnych latach uczestniczył
w wyprawach na Kilimandżaro, Elbrus, wspinał się na górę El
Capitan i przebiegł New York City

www.miasto.limanowa.pl

Marathon. Porusza się na protezie nogi, nie używa protezy ręki.
W 2009 roku założył Fundację
Poza Horyzonty, która pomaga
osobom po amputacjach w zakupie
protez i powrocie do aktywnego
życia. Zdobywca wielu prestiżowych nagród w dziedzinie sportu i działalności prospołecznej.
Od kilku lat prowadzi szkolenia
motywacyjne dla firm. W wolnych
chwilach podróżuje autostopem,
robi zdjęcia w pustostanach, szyje
na maszynie i chodzi na slackline.

www.facebook.com/MiastoLimanowa
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lipiec

2

lipiec

14

lipiec

17

lipiec

26

lipiec

Msza Św. na Jabłońcu

Otwarcie wystawy
muzealnej
DAWNEJ MODY CZAR

Halina Kunicka w Miejskeij
Bibliotece Publicznej

Wizyta harcerzy
z Wathlingen (Niemcy)

6

lipiec

15

lipiec

21

lipiec

29

Fotoplener
SKARBY POGRANICZA

IX Wyścig Górski Limanowa
Przełęcz pod Ostrą

Oddanie do uzytku siłowni
zewnętrznej w Paku Miejskim

Open days Ekodorady
podczas Dni Limanowej

lipiec

7

IX Bieg Górski
LIMANOWA FORREST

lipiec

Sztetl Limanowa – czyli I
spacer historyczny szlakiem
Żydów po Limanowej

16

lipiec

23

lipiec

29

Limanowski Jarmark
Św. Marii Magdaleny

Spotkanie delegacji miast
partnerskich w Urzędzie Miasta

DARZEŃ MIEJSKICH

lipiec

29

20-lecie współpracy miast
Limanowa-Wathlingen

lipiec

30

sierpień

29

sierpień

Publiczność Dni Limanowej

13

Ogólnopolski Festiwal
Piosenki Turystycznej

sierpień

Otwarcie wystawy
muzealnej
ŚWIAT DAWNEJ APTEKI

25

lipiec

10
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Święto Miasta Dni
Limanowej`2017

Wizyta słowackich gości
z Keżmarku

sierpień

25

30

Wizyta delegacji
z Wathlingen w Skanenie
JĘDRZEJÓWKA w Laskowej

sierpień

Odkryj Beskid Wyspowy
- nocna wędrówka na
Miejska Górę

12

sierpień

Letnie Koncerty Organowe

sierpień

26

lipiec

25

wrzesień

Beskidzkie Rytmy i Smaki

17

Dzień Strażaka
w Wathlingen

Suma Odpustowa W Bazylice
Matki Boskiej Bolesnejpoświęcenie plonów
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Nocna wędrówka
na Miejską Górę

W sierpniowa sobotę, po raz kolejny Miejska Góra została zdobyta
w ramach akcji „Odkryj Beskid
Wyspowy”. Dzielna grupa piechurów, pod opieką przewodnika
PTTK, wyruszyła z limanowskiego
rynku o godzinie 21:00. Turyści
docierali do celu również z innych
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stron, w sumie pod Krzyż dotarło
około 200 osób. Deszczowa aura
nie zepsuła nocnego spotkania na
szczycie góry, gdzie u stóp Milenijnego Krzyża została odprawiona
Msza Święta polowa, a po niej
nastąpiła wspólna biesiada turystyczna z muzyką, grillem i konkursami. Mszy Świętej przewodniczył
ks. Sylwester Brzeźny z Bazyliki
Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej. Jedną z nocnych atrakcji,
zaplanowanych przez organizatorów, był konkurs z nagrodami
w różnych kategoriach. Nagrodzeni
zostali: NAJMŁODSZY UCZESTNIK Rafał Kita /2,5 roku/ z Limano-
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wej, NAJSTARSZY UCZESTNIK
Józef Migacz /74 lata/ z Nowego
Sącza, UCZESTNIK Z NAJDALSZEGO ZAKĄTKA POLSKI
Adam Rosiek z Oleśnicy k. Wrocławia. W konkursie wiedzy o Beskidzie Wyspowym i mieście Limanowa I miejsce zajęła Patrycja Gaura
ze Słopnic, II miejsce Szymon Banach z Lipowego, a III miejsce:
Natalia Wierzycka z Limanowej.
Najmilsza uczestniczką spotkania
została Bożena Smoter ze Słopnic,
najmilszym uczestnikiem Sylwester
Brzeźny z Limanowej, a konkurs
rodzinnego odkrywania wygrała rodzina Kozów z Dobrej.

www.facebook.com/MiastoLimanowa
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Burmistrz Miasta Limanowa ma
przyjemność zaprosić do udziału
w LIMANOWSKIM SPOTKANIU
RODAKÓW, które odbędzie się
31 października 2017 r. godz. 17.00
w Muzeum Regionalnym Ziemi
Limanowskiej przy ul. J.Marka 13.
Jest to spotkanie otwarte, serdeczne i sentymentalne, bez zbędnych
wejściówek i biletów. Kierujemy
je do naszych rodaków, którzy
rozrzuceni są po świecie z nadzieją,

że je przyjmą. Spotkanie specjalnie
zostało zorganizowane w przeddzień
Dnia Wszystkich Świętych, bowiem
istnieje duża szansa, na przyjazd Rodaków w tym czasie do Limanowej.
Zamysłem organizatora jest spotkanie się Limanowian-Rodaków,
zarówno tych którzy codzienność
spędzają w Limanowej i tych,
których los rozrzucił w różne zakątki Polski i za granicę. Mottem
spotkania są słowa „Tam dom

Twój, gdzie serce Twoje”. Zapraszając na spotkanie wszystkich Limanowian tych bliskich
i dalekich wyrażamy nadzieję, że
serca Rodaków biją mocniej na
słowa Limanowa i dom rodzinny.
Limanowskie Spotkanie Rodaków,
wzbogaci koncert młodej wokalistki Sylwii Zelek, uczestniczki
programu telewizyjnego „Bitwa na
głosy oraz „The Voice of Poland
TVP 2.

PROGRAM:

godz. 17.00 - powitanie
godz. 17.05 - film promocyjny o Limanowej z serii „Z Andrusem po
Galicji”
godz. 17.20 - koncert „POMYŚL O MNIE” - Sylwia Zelek w
repertuarze Anny Jantar i Anny German
godz. 17.50 - zwiedzanie wystawy „Świat dawnej apteki”
– odtwarzającej wnętrze sali ekspedycyjnej
limanowskiej apteki, należącej od XVIII wieku do
wielopokoleniowej rodziny Müllerów – Zubrzyckich –
Bączkowskich
godz. 18.15 - spotkania i rozmowy Rodaków
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Sylwia Zelek
zycznej - specjalność śpiew estraZamieszkała w powiecie limanow- dowy. Obecnie kontynuuje naukę
skim, w latach szkolnych śpiewała w Akademii Muzycznej w Krakow zespole „Consonans” oraz dzia- wie na wydziale wokalno-aktorłającym przy Limanowskim Domu skim, specjalność śpiew solowy.
Kultury zespole „BIG BAND” Jest wielbicielką piosenki poetycEcho Podhala. Ukończyła I sto- kiej, piosenki aktorskiej i poezji
pień Szkoły Muzycznej w Lima- śpiewanej. Dwukrotna stypennowej, w klasie gitary klasycznej. dystka Ministra Kultury i Oświaty
W 2016 roku obroniła tytuł ma- za wybitne osiągnięcia muzyczgistra i zakończyła edukację na ne. Uczestniczka wielu festiwali
Uniwersytecie Jana Kochanowskie- i programów telewizyjnych m.in.
go w Kielcach, kierunku edukacja „Bitwa na głosy oraz „The Voice
artystyczna w zakresie
sztuki mu- of Poland TVP 2.
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