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Bóg się rodzi, moc truchleje, Pan niebiosów obnażony;
Ogień krzepnie, blask ciemnieje, Ma granice nieskończony.
Wzgardzony okryty chwałą, Śmiertelny Król nad wiekami;
A Słowo Ciałem się stało i mieszkało między nami… 

Niech Święta Bożego Narodzenia spędzone w gronie najbliższych, 
przyniosą wiele radości, ciepła, optymizmu i pogody ducha.

Niech nadchodzący 2018 rok obfituje w szczęście,
a wiara codziennie dodaje sił i energii 

do tworzenia i realizacji nowych zamierzeń.

Boże Narodzenie 2017

     Jolanta Juszkiewicz 
  Przewodnicząca Rady Miasta

Władysław Bieda                                            
Burmistrz Miasta Limanowa
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Szanowni Państwo! 

Drodzy Mieszkańcy Limanowej! 

Z radością oddaję w Państwa ręce świąteczne wydanie Informatora Miejskiego. Grudzień 
to czas kiedy myślami uciekamy do świąt, nasze głowy zaprzątają liczne przygotowania, 
by jak najlepiej zadbać o wigilijną atmosferę, ale grudzień to także schyłek roku, który 
skłania do podsumowań. Z tego powodu chciałbym Państwu przybliżyć jak w przeciągu 
2017 roku zmieniło się nasze miasto.

Na przestrzeni bieżącego roku wy-
raźnie poprawiły się warunki na  
limanowskich drogach. Wyre-
montowane zostały drogi miejskie 
o łącznej długości 2760 m. Inwesty-
cje te, w dużej mierze, odczuć mogą 
kierowcy, ale także piesi, którzy  
za sprawą nowych chodników  
bezpieczniej mogą się poruszać.
Wyczerpujące się miejsca pochów-
ku skłoniły nas do rozbudowy 
cmentarza komunalnego. W tym 
celu zagospodarowany został przy-
legający do istniejącego cmentarza 
teren, wyposażony w alejki do-
jazdowe oraz alejki dla pieszych,  
ponadto powstały miejsca po-
stojowe, a plac został ogrodzony 
i utwardzony tłuczniem. Roboty 
obejmowały także odwodnienie  
i oświetlenie. Cała inwestycja po-
chłonęła około 560 tys. zł. 
Konsekwentnie rozwijamy sieć wod-
no-kanalizacyjną, która z każdym 
miesiącem rozszerza się o kolejne 
tereny aglomeracji, dzięki czemu, 
mieszkańcy uzyskują możliwość 
podłączenia swoich domów do 
nowo wybudowanych sieci. Nie bez 
znaczenia jest fakt, że rozwój sieci 
wodno-kanalizacyjnej przyczynia 
się do polepszenia stanu środowiska 
naturalnego, podniesienia standar-
du zdrowia i życia nas wszystkich. 
Ale nie byłoby to możliwe bez 

wsparcia finansowego Narodowe-
go Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej, dzięki które-
mu realizujemy projekt warty około  
8 mln zł, przy dofinansowaniu 
z Unii przekraczającym 4 mln zł.
Przeprowadziliśmy planowaną ter-
momodernizację dziewięciu budyn-
ków miejskich (w tym: Zespołów 
Szkolno-Przedszkolnych nr 1 i 4, 
Szkół Podstawowych nr 2 i 3, Miej-
skich Przedszkoli nr 1 i 2, Miej-
skiego Żłobka, budynku przy ulicy 
Spacerowej, w którym mieści się 
Senior-Wigor oraz Urzędu Miasta). 
Prace polegały na modernizacji, 
która oprócz poprawy warunków, 
przyczyni się do obniżenia kosz-
tów utrzymania tych budynków. 
Ocieplone zostały ściany, wymie-
nione kotły oraz zmienione oświe-
tlenie na energooszczędne. Na ten 
cel uzyskaliśmy dofinansowanie 
w ramach Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020 
w wysokości 3,5 mln zł, przy czym 
wartość inwestycji wyniosła ponad 
6 mln zł.
W trosce o bezpieczeństwo na dro-
dze najmłodszych mieszkańców  
Limanowej, przy „ścieżce zdrowia”, 
otwarliśmy Miasteczko Ruchu Dro-
gowego z nieodpłatną wypożyczal-
nią gokartów, które cieszy się nie-

małym zainteresowaniem wśród 
dzieci i młodzieży. Koszt inwe-
stycji to blisko 280 tys. zł, z czego  
uzyskaliśmy dotację z Urzędu Mar-
szałkowskiego w wysokości 50%.
W Parku Miejskim powstała ko-
lejna siłownia zewnętrzna, która 
jest atrakcją dla wielu spacerowi-
czów. Siłownia przystosowana jest 
do użytku osób w każdym wieku. 
Obiekt wyposażono w sześć urzą-
dzeń gimnastycznych sfinansowa-
nych z nagród, jakie Limanowa 
zdobyła w dwóch edycjach Sporto-
wego Turnieju Miast i Gmin.
Nie sposób nie zauważyć, że nasze 
miasto rozwija się dynamicznie na 
wielu płaszczyznach, a nawet wy-
różnia się na tle innych miast pod 
względem społeczno-gospodar-
czym. To bez wątpienia cieszy i daje 
satysfakcje. Ale realizacja tych 
wszystkich inwestycji nie byłaby 
możliwa bez konstruktywnej i zgod-
nej współpracy z Radą Miasta, która 
wspiera każdy projekt i trzyma pie-
cze nad tym, by pieniądze z Państwa 
podatków były rozsądnie i oszczęd-
nie wydawane.

Władysław Bieda

Burmistrz Miasta Limanowa 
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Drodzy Limanowianie!

Czas ma to do siebie, że biegnie bardzo szybko. Upłynął kolejny rok kadencji Rady Miasta 
Limanowa. Koniec roku kalendarzowego i początek nowego roku to okazja do refleksji, 
podsumowań, rozliczeń tego co było, a jednocześnie zastanowienia się nad przyszłością.
Rok 2017 był okresem intensywnej i merytorycznej pracy radnych, którzy zawsze na 
pierwszym miejscu stawiają dobro mieszkańców Limanowej.

Rada Miasta obradowała na 20  
sesjach i podjęła 120 uchwał. Spra-
wy będące przedmiotem obrad Sesji 
Rady Miasta wcześniej były opinio-
wane i rozpatrywane przez meryto-
ryczne Komisje Rady. Radni zgło-
sili wiele interpelacji, wniosków do 
realizacji, które dotyczyły najpil-
niejszych spraw w poszczególnych 
osiedlach, wyrazili swoje opinie 
i stanowisko w ważnych sprawach 
dla naszego miasta. Miniony rok 
był czasem intensywnego rozwo-
ju dla miasta Limanowa. Wspólnie 
z Burmistrzem Władysławem Biedą 
realizowaliśmy Uchwałę Budże-
tową na 2017r. Wykonano szereg 
strategicznych i ważnych inwesty-
cji dla naszego miasta w zakresie 
gospodarki wodno-ściekowej, in-
frastruktury drogowej, ochrony 
środowiska, termomodernizacji bu-
dynków oświatowych, żłobka oraz 
wykonano modernizację stadionu 
Limanovii. Rada Miasta ze szcze-
gólną troską zajmowała się spra-
wami najmłodszych mieszkańców 
, poprawą bazy lokalowej w żłobku 
i przedszkolach oraz bazy sportowej 
i rekreacyjnej. Również nie zapomi-
namy o osobach starszych, ubogich, 
którym w pełnym zakresie udziela-
no pomocy społecznej. Mieszkańcy, 
którzy zwracają się do Rady Miasta, 
zawsze traktowani się w sposób rze-
czowy, tak by w miarę możliwości 
prawnych załatwić ich sprawy.
Wszyscy widzimy, że nasze miasto 
się zmienia, ale zdaję sobie spra-
wę, że jest jeszcze bardzo dużo do 
zrobienia, aby Limanowa stała się 
miejscem dobrego życia dla obec-
nych i przyszłych pokoleń. 
Szanowni Państwo, cieszę się, że 
mam możliwość krótkiego podsu-
mowania pracy Rady Miasta wło-
żonej w rozwój Limanowej w mi-
jającym roku. Dzięki temu może-
my patrzeć w przyszłość. „Ludzie,  

którzy tracą czas czekając aż za-
istnieją najbardziej sprzyjające  
warunki, nigdy nic nie zdziałają. 
Najlepszy czas na działanie jest te-
raz”. 
Dzisiaj mogę z radością i satys-
fakcją stwierdzić, że samorząd  
Limanowej nie czeka na sprzyja-
jące warunki, ale zawsze stara się  
wychodzić naprzeciw oczekiwa-
niom mieszkańców i ich potrzebom, 
począwszy od najmłodszego poko-
lenia, poprzez zapewnienie młodym 
lepszego startu jak również osobom 
starszym potrzebującym wsparcia, 
by nie czuli się samotni i bezsilni. 
Jestem dumna z tego, jak wiele 
przedsięwzięć udało się nam wspól-
nie zrealizować w 2017r. jak i wiele 
zapoczątkować, co będzie również 
owocować w przyszłości.
Drodzy Limanowianie, serdecznie 
Wam dziękuję za rozmowy, życz-
liwość, sugestie, uwagi pozytywne 
i krytyczne nt. rozwoju naszej małej 
ojczyzny i proszę o dalszą współ-
pracę dla dobra Limanowej. W tro-
sce o zdrowie wszystkich – dzieci, 
młodzieży i dorosłych po raz kolej-
ny apeluję o ochronę środowiska, 
w którym żyjemy. Zdrowie to wiel-
ki dar, o który każdy ma obowiązek 
dbać. Spalanie śmieci w piecach do-
mowych stanowi poważne źródło za-

nieczyszczeń, niezwykle szkodliwe 
dla ludzi i środowiska i powoduje 
groźne choroby. Dlatego zachęcam 
wszystkich do wymiany kotłów 
i stosowanie paliw ekologicznych.
Dziękuję również radnym Rady 
Miasta za współpracę, zaangażo-
wanie w sprawy ważne dla rozwoju  
Limanowej, za rzetelność i uczci-
-wość w wykonywaniu swoich  
obowiązków. Słowa uznania i po-
dziękowania kieruję do Pana Wła-
dysława Biedy, Burmistrza Miasta 
Limanowa, za troskę, determinację 
i wszelkie działania służące rozwo-
jowi naszej małej ojczyzny.
Dziękuję także wszystkim pracow-
nikom Urzędu Miasta za dobrą 
i merytoryczną współpracę i solidną 
pracę. 
Szanowni Państwo przed nami naj-
piękniejsze dni – Święta Bożego 
Narodzenia i Nowy Rok, czas 
szczególny, radosny i oczekiwany. 
Z tej okazji proszę przyjąć od rad-
nych Rady Miasta serdeczne życze-
nia świąteczne i noworoczne. Niech 
Błogosławiony Czas Narodzenia 
Pańskiego wniesie do Waszych Ro-
dzin miłość, radość, pokój i nadzie-
ję, a Nowy Rok 2018 niech obfituje 
w szczęście, pomyślność i życzli-
wość oraz będzie czasem realizacji 
marzeń.
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Usuwanie skutków klęsk żywioło-
wych. 
W ramach środków na usuwanie 
skutków klęsk żywiołowych miasto 
uzyskało dofinansowanie w wyso-
kości 110 000 zł, do remontu dróg 
zniszczonych w 2011r., tj.: ul. 
Przyłęckiego w km 0+000-0+140  
i ul. Podhalańskiej w km 0+000-
0+130. Obecnie trwa postępowanie 
przetargowe na wykonanie remon-
tów, a ich realizacja planowana jest 
jeszcze w tym roku.

Projekt pn.: „Poprawa efektyw-
ności energetycznej budynków 
użyteczności publicznej Miasta 
Limanowa” jest dofinansowa-
ny z RPO WM na lata 2014-2020 
w wysokości 60% wartości projek-
tu. Prace modernizacyjne instalacji 
co, cwu i kotłowni zostały zakoń-
czone we wszystkich budynkach 
objętych projektem. Obecnie trwają 
jeszcze roboty II etapu modernizacji 
energetycznej budynków, obejmu-
jące wykonanie fotowoltaiki oraz 
wymianę oświetlenia.  Zakończenie 
prac planowane jest w tym roku.

Rewitalizacja Miasta Limanowa 
poprzez zagospodarowanie prze-
strzeni publicznej na cele społeczne. 
Wartość projektu - 19 152 765 zł, 
planowane dofinansowanie – 

13 745 000 zł. Projekt obejmuje 
trzy zadania: rewitalizację rynku, 
odnowienie zieleni wraz z zagospo-
darowaniem parku miejskiego oraz 
przebudowę i rozbudowę garażu 
przy ul. Łazarskiego. Obecnie trwa 
ocena finansowa wniosku. 

Niskoemisyjny transport miejski 
w Limanowej. 
Projekt dotyczący wprowadze-
nia w Limanowej niskoemisyjne-
go transportu miejskiego został 

pozytywnie oceniony i uzyskał 
dofinansowanie w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na 
lata 2014-2020. Całkowita war-
tość projektu to 14 416 894,99 zł, 
dofinansowanie  11 351 609,72 zł. 
Projekt obejmuje budowę dwor-
ca i placu manewrowego węzła  
przesiadkowego przy ul. Targowej,  
budowę trzech parkingów Park&Ri-
de, zakup 5 ekologicznych autobu-
sów, wykonanie systemu informacji 
pasażerskiej oraz nowych przy-
stanków autobusowych. Umowa 
dofinansowania przekazana została 
w dniu 11 grudnia br. Inwestycja 
rozpocznie się w 2018 r. i trwała  
będzie do końca 2019 r.

Modernizacja treningowego bo-
iska piłkarskiego Miejskiego  
Klubu Sportowego Limanovia 
wraz z zapleczem socjalnym. 
Na realizację tego zadania miasto 
uzyskało dofinansowanie ze środ-
ków Funduszu Rozwoju Kultury 
Fizycznej w ramach Programu mo-
dernizacji infrastruktury sporto-
wej - edycja 2017. Całkowita war-
tość zadania po przetargu wyniosła  
1 693 000,00 zł, z czego uzyskano 
dofinansowanie w wysokości 50% 
kosztów netto tj. 688 211,00 zł. 
W chwili obecnej zakończono I etap 

Bieżące inwestycje miejskie
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modernizacji boiska tj wykonana: 
roboty rozbiórkowe, demontaż 
starego ogrodzenia, korytowa-
nie, uzupełnienie drenażu i uło-
żenie warstwy podbudowy żwi-
rowo-pisakowej. Przystąpiono 
do realizacji II etapu inwesty-
cji polegającego na ułożeniu 
sztucznej trawy na właściwej 
podbudowie. Termin zakoń-
czenia robót planowany jest 
w styczniu 2018 r.

Przebudowa i remont dróg 
miejskich
Trwa przebudowa ul. Ceglar-
skiej na odcinku wzdłuż bloków 
spółdzielczych. Wykonywane są 
prace końcowe po wykonaniu 
zabezpieczenia skarpy narzu-
tem kamiennym. Ponadto trwa  
remont drogi osiedlowej w rejo-
nie bloku nr 9 przy ul. Zygmunta 
Augusta oraz wykonanie miejsc 
postojowych z kostki betono-
wej.
Jednocześnie remontowana jest 
droga osiedlowa oraz wykony-
wane są nowe miejsca postojo-
we z kostki betonowej na osiedlu 
przy ul. Fabrycznej. Wszystkie 
prace remontowe zakończone 
będą jeszcze w roku bieżącym.

Przebudowa oświetlenia 
Zakończono budowę oświetle-
nia przy ul. Starodworskiej oraz 
ul.Bujaka. Obecnie trwają pra-
ce odbiorowe.  Ponadto zakoń-
czyła się budowa oświetlenia 
przy ul. Łososińskiej i jeszcze 
w tym roku będzie wykonane 
oświetlenie ul. Rupniowskiego.  

Rozbudowa sieci wodociągo-
wej
Miasto przystąpiło do rozbu-
dowy sieci wodociągowej przy 
ul. Leśnej za kwotę 2 581,09 zł, 
przy ul. Zięby za kwotę 
2 610,80 zł, przy ul. Kocha-
nowskiego za kwotę 2 691,12 zł 
oraz przy ul. Leśnej (górny  
odcinek) wraz z rozbudową  
sieci kanalizacyjnej za kwotę 
4 392,03 zł. Wykonawcą za-
dań jest MZGKiM Sp. z o.o.  
w Limanowej. Zakończenie in-
westycji planowany jest na gru-
dzień 2018 r.
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17 listopada 2017 r. odbyła się 
Rada Budowy w związku realizacją  
Projektu pt. „Rozbudowa sieci wod-
no-kanalizacyjnej w ramach aglo-
meracji Miasta Limanowa z wyko-
rzystaniem energii odnawialnej dla 
oczyszczalni ścieków” z Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Śro-
dowisko 2014-2020 współfinan-
sowanego przez Unię Europejską 
ze środków Funduszu Spójności. 
W spotkaniu uczestniczył Wacław 
Zoń, Kierownik Jednostki Reali-
zującej Projekt, Marek Ociepka 
i Marcin Podmokły Specjaliści 
ds. Technicznych, przedstawiciele  
inżyniera kontraktu z firmy SWECO 
Consulting oraz wykonawca robót,  
firma Transwiertel. Podczas narady 
omówione zostały poszczególne  

zadania ujęte w harmonogramie 
prac, określony został zakres i po-
stęp robót. Wykonawca zakończył 
prace na ulicach: Matki Boskiej 
Bolesnej, Podhalańskiej, Żwirki 
i Wigury, Bednarczyka, Cepielika, 
Beka, Bugaja, Gawrona, Żuławskie-
go. W związku z tym, że projekt re-
alizowany jest przy wsparciu finan-
sowym Unii Europejskiej konieczne 
będzie wykazanie, iż przyniósł 
on zamierzony efekt ekologiczny, 

a więc podłączenie nowych budyn-
ków do systemu kanalizacji i sieci 
wodociągowej. Już dziś mieszkańcy 
osiedli, na których prace się zakoń-
czyły mogą występować do Zakła-
du Wodociągów i Kanalizacji przy  
ul. Starodworskiej o wydanie wa-
runków przyłączenia do sieci, a bu-
dowę przyłącza, właściciele nieru-
chomości, muszą wykonać wła-
snym staraniem i na własny koszt.

Sieć wodno-kanalizacyjna rozszerzyła się 
o kolejne ulice

rollup

www.miasto.limanowa.pl
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Rada Miasta na sesji w dniu 24 li-
stopada przyjęła nowe ceny za 
pobór wody i odprowadzenie 
ścieków na terenie miasta. Od  
1 grudnia br. mieszkańcy za 1m3  
wody użytej w gospodarstwach do-
mowych płacić będą 3,47 zł (wzrost 
o 2%), a za ścieki 5,50 zł (wzrost 
o 0,9%%). Dla pozostałych odbior-
ców ceny 1 m3 wyniosą: za wodę 
4,52 zł (wzrost o 1,6 %), za ścieki 
6,85 zł (wzrost o 0,7%). 
Wzrost cen wody spowodowany 
jest zwiększeniem kosztów spółki 
Miejski Zakład Gospodarki Komu-
nalnej i Mieszkaniowej, spowodo-
wanym rozwijaniem jej działalności 
i prowadzonymi inwestycjami na 

terenie miasta. Wymienić tutaj na-
leży poprawiającymi zaopatrzenie 
w wodę mieszkańców miasta ko-
lejne inwestycje rozbudowy sieci 
wodociągowej oraz modernizację 
stacji uzdatniania wody. W zakresie 
oczyszczania ścieków również  
realizowane były inwestycje pole-
gające na dokończeniu moderni-
zacji oczyszczalni ścieków i roz-
budowy kanalizacji sanitarnej. Po 
wykonaniu tych przedsięwzięć 
poprawiła się sytuacja pod tym 
względem na terenie miasta, lecz 
zwiększyło to koszty bieżące zaopa-
trzenia w wodę i koszty bieżącego 
utrzymania kanalizacji. Wzrost tych 
kosztów wynika również z faktu, że 

koszty 2% podatku ustalone przez 
Ministerstwo Finansów od budowy 
prowadzonych na terenie miasta  
inwestycji tj. rozbudowy wodocią-
gów sieci kanalizacyjnych, moder-
nizacji oczyszczalni ścieków oraz 
modernizacji stacji uzdatniania 
wody ponosi spółka MZGKiM. 
Ceny wzrosły od 0,7 do 2 %, ale 
pocieszającym jest fakt, że nawet 
po podwyżce ceny za wodę i ście-
ki w Limanowej są jednymi z naj-
niższych w porównaniu do innych 
miast na terenie województwa, 
gdyż przyjęte są na minimalnym 
poziomie, zapewniającym pokrycie 
kosztów.

Urząd Marszałkowski reprezen-
towała Przewodnicząca Sejmiku  
Urszula Nowogórska, Leszek Zegzda 
z Zarządu Województwa oraz Sta-
nisław Pasoń Radny Województwa 
Małopolskiego.
Projekt pn. „Niskoemisyjny trans-
port miejski w Limanowej”, 
w ramach Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa  
Małopolskiego na lata 2014-2020, 
dotyczy organizacji niskoemisyj-
nego transportu miejskiego, tj. za-
kupu nowoczesnych autobusów, 
budowy dworca / zintegrowanego 
węzła przesiadkowego i przystan-
ków oraz parkingów park&ride. 

W ramach tego przedsię-
wzięcia planowana jest 
m.in. budowa niewielkie-
go dworca – zintegrowa-
nego węzła przesiadko-
wego, wraz z budynkiem 
poczekalni i usług komu-
nikacyjnych, 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 wła-
snego pojazdu i kontynuowanie 
podróży komunikacją zbiorową bez 
ponoszenia dodatkowych opłat.  Za 
pieniądze z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Woje-
wództwa Małopolskie-
go ma zostać sfinali-
zowany zakup pięciu 
niskopodłogowych au-
tobusów elektrycznych 
lub zasilanych sprężo-
nym gazem ziemnym 
(CNG). Nowoczesne 
pojazdy miałyby reali-

zować kursy w ramach komunikacji 
miejskiej. Miasto będzie je udostęp-
niać przewoźnikom lub operatorom, 
którzy będą odpowiedzialni za re-
alizowanie komunikacji. Dodatko-
wo projekt obejmuje moderniza-
cję przystanków wraz z montażem 
elektronicznych tablic świetlnych 
wyposażonych w system monito-
rowania pojazdów i informowania 
o spodziewanym czasie przyjazdu 
autobusu. 
Całkowity koszt projektu wy-
nosi 14.416.894,99 zł, a wartość 
dofinansowania 11.351.609,72 zł, 
co stanowi 85% całości inwesty-
cji. Projekt realizowany będzie 
w okresie od stycznia 2018 r. do 
grudnia 2019 r.

Wzrost cen wody i ścieków 

Umowa na 11,3 mln zł dofinansowania 
w rękach władz Miasta!

Mamy przyjemność poinformować, że 11 grudnia br. w limanowskim magistracie na ręce Władz 
Miasta przekazana została umowa gwarantująca przyznanie unijnego dofinansowania w wysokości 
11,3 mln zł z przeznaczeniem na uporządkowanie transportu miejskiego. 
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Remont dróg miejskich
Remont dróg miejskich w ciągu ulic: 
Ceglarska, Bednarczyka, Słoneczna, 
Graniczna, Partyzantów, Widok, Li-
powa, drogi osiedlowe przy bloku  
nr 9 na Zygmunta Augusta i przy 
blokach nr 1, 2 przy ulicy Fabrycz-
nej oraz blokach nr 1, 3 przy ulicy 
Witosa o łącznej długości 2 760 m.
Wykonano:
- nawierzchnię bitumiczna z podbu-
dową 13 273 m2

- nawierzchnię z kostki brukowej be-
tonowej na chodnikach i parkingach 
3 818 m2.

Rozbudowa oświetlenia w Mieście 
Limanowa
Rozbudowa oświetlenia dotyczy-
ła uzupełnienia lamp świetlnych 
w miejscach nieoświetlonych bę-
dących równocześnie miejscami 
przejść dla pieszych czy skrzyżowań 
komunikacyjnych. Oświetlenie ma 
na celu zwiększenie bezpieczeństwa 
tak dla pieszych jaki i pojazdów 
samochodowych. W ramach robót 
oświetleniowych zostało zamonto-
wanych 67 sztuk lamp. Nowe lampy 
zyskały ulice: Beskidzka, Gajowa, 
Wiejska, Willowa, Bujaka, Leśna 
(boczna), Łososińska (boczna) oraz 
Ceglarska.

Rozbudowa sieci wodno-kanaliza-
cyjnej
Zakres tych robót związany był 
z rozbudową sieci miejskich. Wy-
budowano 5,2 km kanalizacji oraz 
0,5 km wodociągu. Przez wykona-
nie powyższych robót właściciele 
kolejnych posesji zyskali możliwość 
podłączenia się do sieci. Koszt in-
westycji to blisko 2,3 mln zł. Projekt  
realizowany jest przy wsparciu  
finansowym Unii Europejskiej.

Termomodernizacja budynków 
miejskich 
Miasto uzyskało dofinansowanie 
zadań modernizacji energetycznej 

dziewięciu budynków użyteczności 
publicznej, w tym: dwóch Zespo-
łów szkolno-przedszklnych, dwóch 
szkół podstawowych, dwóch miej-
skich przedszkoli, Urzędu Miasta, 
a także miejskiego budynku przy ul. 

Spacerowej. Projekt pn.: „Poprawa 
efektywności energetycznej budyn-
ków użyteczności publicznej Miasta 
Limanowa” złożony w ramach Re-
gionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 
2014-2020, uzyskał dofinansowanie 
w wysokości 3 525 608 zł. Całkowi-
ta wartość projektu to 6 255 512 zł. 
W ramach projektu zostały wykona-
ne prace modernizacyjne instalacji 
co, cwu i kotłowni, montaż instala-
cji fotowoltaicznej oraz wymiana 
oświetlenia. Przeprowadzone mo-
dernizacje, oprócz poprawy warun-
ków, pozwolą na obniżenie kosztów 
utrzymania budynków.

Modernizacja stadionu
Przebudowa treningowego boiska 
wraz z zapleczem socjalnym moż-
liwa jest dzięki uzyskanemu dofi-
nansowaniu z Ministerstwa Sportu 
i Turystyki w ramach modernizacji 

Podsumowanie inwestycyjne roku 2017

Mijający rok był dla władz Miasta Limanowa czasem wytężonej pracy, której celem jest 
dynamiczny rozwój i poprawa warunków życia mieszkańców. Podejmowane wysiłki docenione 
zostały przez niezależnych specjalistów tworzących „RANKING GMIN MAŁOPOLSKI 2017”, 
organizowany przez FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji oraz 
Urząd Statystyczny w Krakowie. W ich ocenie na 179 gmin, miasto Limanowa zajmuje 8 miejsce. 
„Stawiając sobie za główny cel nieustanny rozwój należy myśleć długodystansowo i być otwartym 
na współpracę z innymi podmiotami” – podkreśla Burmistrz Miasta Limanowa Władysław Bieda. 
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infrastruktury sportowej. Inwesty-
cja obejmuje podbudowę oraz zmia-
nę nawierzchni boiska z naturalnej 
trawiastej, na nawierzchnię z trawy 
syntetycznej o wymiarach 73,6 m 
x 119 m, powierzchnia 8758,4 m2.  
Ponadto sukcesywnie wykonywa-
na będzie przebudowa istniejących 
ogrodzeń oraz oświetlenia wokół pły-
ty boiska. Dodatkowo zaprojektowa-
no przebudowę istniejącego drenażu 
płyty boiska i budowę piłkochwytów 
oraz częściowe utwardzenie po-
wierzchni gruntu w postaci chodni-
ka pomiędzy budynkami zaplecza 
sportowego a boiskiem, z uwzględ-
nieniem parametrów dla osób niepeł-
nosprawnych. Zaplanowano również 
remont zaplecza sanitarno-szatnio-
wego. Całkowita wartość zadania po 
przetargu wyniosła 1.693.000,00 zł, 

z czego uzyskano dofinansowanie 
w wysokości 50% kosztów netto tj. 
688.211,00 zł. Termin zakończenia 
robót planowany jest w styczniu 
2018 r.

Siłownia zewnętrzna
W sierpniu siłownia zewnętrzna 
mieszcząca się przy ul. Spacerowej 
została oddana do użytku mieszkań-

ców. W bliskim sąsiedztwie siłowni 
znajduje się Park Miejski i plac za-
baw dla dzieci. To już druga siłownia 
zewnętrzna na terenie miasta. Obiekt 
wyposażony jest w 6 urządzeń gim-
nastycznych przystosowanych do 
użytku osób w każdym wieku. Za-
kup urządzeń został sfinansowany 
z nagród, jakie Limanowa zdobyła 
w dwóch edycjach Sportowego Tur-
nieju Miast i Gmin. Wydatek ponie-
siony z budżetu miasta to 33 201,00 zł. 

Otwarcie miasteczka ruchu drogo-
wego
Budowa miasteczka miała na celu 
stworzenie miejsca, gdzie po-
przez zabawę podczas korzystania 
z infrastruktury drogowej, dzieci 
i młodzież zostaną przygotowane 
do umiejętnego poruszania się po 
drogach publicznych. Miasteczko 
służy do nauki zasad ruchu drogo-
wego, przeprowadzania konkursów 
z zakresu bezpieczeństwa ruchu 
drogowego oraz egzaminów na kar-
tę rowerową. W zakres inwestycji 
wchodziła budowa jezdni i ścieżek 
rowerowych o powierzchni utwar-
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dzonej wynoszącej 1191 m2 oraz bu-
dowie małej architektury związanej 
z tematyką miasteczka ruchu dro-
gowego i rekreacją (znaki drogowe, 
ławki, architektura zabawowa, kosze 
na śmieci). Miasteczko ruchu dro-
gowego lokalizowane jest w samym 
sercu miasta  przy „Ścieżce zdrowia” 
(ul. Kusocińskiego). W sąsiedztwie 
obiektu znajduje się boisko spor-
towe, siłownia plenerowa, zespół 
małej architektury do wypoczynku. 
Koszt inwestycji to blisko 280 tys. zł, 
z czego miasto uzyskało z Woje-
wództwa Małopolskiego dotację 
w wysokości 50%.

Rozbudowa cmentarza komunal-
nego
Zakończono rozbudowę cmentarza 
komunalnego w Limanowej. Na  
początku sierpnia dokonano koń-
cowego odbioru robót. Rozbudowa 
cmentarza w Limanowej objęła swym  
zakresem przygotowanie przylega-
jącego do istniejącego cmentarza te-

renu, pod miejsca pochówku. Teren 
ten został urządzony poprzez budo-
wę alei dojazdowych jak i pieszych: 
w części z nawierzchnią kostki bru-
kowej, a w części o nawierzchni  
asfaltowej. Zostały urządzone miej-
sca postojowe z kostki brukowej, a na 
zewnątrz ogrodzenia, place utwar-
dzone tłuczniem. Ważnym elemen-
tem infrastruktury rozbudowy cmen-
tarza jest jego odwodnienie od strony 
zachodniej, gdzie może być napływ 
wody powierzchniowej. W tym miej-
scu został wybudowany rów otwarty 
zabudowany elementami betonowy-
mi. Odwodnienie placów i ciągów 
komunikacyjnych jest wykonane 
zabudowaną kanalizacją deszczo-
wą. Dla potrzeb rozbudowanego 
cmentarza został wykonany nowy 
przyłącz wodociągowy z punktami 
czerpalnymi, została rozbudowa-
na sieć oświetleniowa i wydzielone 
miejsca lokalizacji kontenerów na 
odpady. Całość terenu została zabu-
dowana nowym ogrodzeniem z dwo-

ma bramami wjazdowymi. W dużej 
mierze lokalizacja rozbudowywane-
go 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 po-
wierzchni utwardzonego parkingu. 
Koszt rozbudowy cmentarza wy-
niósł około 560 tys. zł.

Na liście zadań inwestycyjnych 
planowanych do realizacji w naj-
bliższych latach znalazła się:
- przebudowa skrzyżowania Jana 

Pawła II, Kopernika, Kolejowej 
i Piłsudskiego na rondo,

- budowa mostu w Sowlinach na 
ulicy Lipowej,

- uporządkowanie komunikacji - 
budowa zintegrowanego węzła 
przesiadkowego/dworca autobuso-
wego,

- rozbudowa i modernizacja Lima-
nowskiego Domu Kultury,

- przebudowa Muzeum Regional-
nego Ziemi Limanowskiej, a także 
zaadaptowanie podworskich  
budynków przy ul. Polnej na  
Muzeum Etnografii i Rolnictwa,

- rewitalizacja Rynku,
- rewitalizacja Parku Miejskiego 

wraz z zagospodarowaniem terenu 
przy Potoku Jabłonieckim,

- przebudowa parkingu św. Krzysz-
tofa na obiekt 3 kondygnacyjny, 
który stworzy około 300 miejsc 
parkingowych.



INFORMATOR MIE JSKI

Nr 26/201712 www.miasto.limanowa.pl          www.facebook.com/MiastoLimanowa

Miejski Zakład Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
ul. Rzeczna 7 , 34-600 Limanowa

Tel. (018) 3372-491, Fax (018) 3376-083 e-mail: biuro@mzgkim.limanowa.pl, www.mzgkim.limanowa.pl

Miło mi Państwa poinfor-
mować, że nasze laborato-
rium zrobiło kolejny krok 
w rozwoju – w ramach 
ostatniego audytu certyfi-
kacyjnego udało nam się 
znacznie poszerzyć zakres 
akredytowanych badań. 
Laboratorium wody i ście-
ków wykonuje badania dla 
potrzeb wewnętrznych 
spółki oraz na zlecenia 
zewnętrzne. Posiadamy 
Certyfikat Akredytacji Nr 
AB1223 Polskiego Centrum Akre-
dytacji, który stanowi formalne 
potwierdzenie kompetencji labora-
torium oraz wymagane przepisami 
Rozporządzenia Ministra Zdro-
wia z dnia 13 listopada 2015 roku 
w sprawie jakości wody przezna-
czonej do spożycia przez ludzi oraz 
zatwierdzenie Państwowego Powia-
towego Inspektora Sanitarnego do 
wykonywania badań wody. 
Wyniki analiz wykonywanych 
przez nasze laboratorium są re-
spektowane przez wszystkie pań-
stwowe instytucje kontrolne.
Gwarancją wiarygodnych, użytecz-
nych i rzetelnych wyników badań są 
wysokie kompetencje zatrudnionego 
personelu, odpowiednie warunki 
lokalowe oraz nowoczesne wypo-
sażenie pomiarowe i badawcze.   
Jakość świadczonych usług potwier-
dzona jest w krajowych i międzyna-
rodowych badaniach biegłości.
Laboratorium świadczy usługi dla 
klientów indywidualnych, instytucji 
firm w zakresie:
1. badań fizykochemicznych i mi-
krobiologicznych wody : 
- przeznaczonej do spożycia przez 

ludzi (monitoring kontrolny 
i przeglądowy) ,

- ze studni kopanych i głębinowych 
oraz innych źródeł,

- powierzchniowej wykorzysty-
wanej do zaopatrzenia ludności 
w wodę przeznaczoną do spoży-
cia,

- z basenów kąpielowych,
- z kąpielisk otwartych w wodach 

powierzchniowych,
2. badań fizykochemicznych ście-
ków: 
- w zakresie akredytowanych badań  

fizykochemicznych,
- oceny jakości ścieków w odnie-

sieniu do obowiązujących przepi-
sów prawa.

Ważnym uzupełnieniem naszej 
oferty są akredytowane w 2017 r. 
badania fizykochemiczne i mikro-
biologiczne wody na pły-
walniach, basenach ką-
pielowych oraz  badanie 
„Legionella” w ciepłej 
wodzie.
Akredytowane pobiera-
nie próbek wody i ście-
ków do badań wykonują 
przeszkoleni próbkobior-
cy  pracownicy Laborato-
rium.
Zakres badań ustalony 
jest w zależności od indywidual-
nych potrzeb Klienta, a cena za ba-
dania uzależniona jest od zakresu 
badań i liczby badanych próbek.
Osoby oraz instytucje zaintereso-
wane naszą ofertą zapraszamy do 
kontaktu.
Ponadto spółka przygotowuje się 
w przeszłym roku do realizacji 
kilku ważnych dla spółki zadań 
inwestycyjnych.
Złożono już dwa wnioski do Regio-
nalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego o do-

finansowanie modernizacji 
Gminnego Punktu Selek-
tywnej Zbiórki Odpadów na 
terenie oczyszczalni ście-
ków oraz budowy trzech 
instalacji fotowoltaicznych.
Posiadamy już pełną doku-
mentację do planowanej ter-
momodernizacji obiektów 
Spółki przy ul. Rzecznej, 
która obejmie ocieplenie 
budynków, modernizację 
instalacji centralnego ogrze-
wania oraz systemów wen-

tylacji warsztatów mechanicznych.
Oprócz tego planujemy zmoder-
nizowanie oświetlenia na terenie 
bazy Spółki, jak również na terenie 
oczyszczalni ścieków oraz stacji 
uzdatniania wody. 
Wykonanie tych prac pozwoli na 
uzyskanie w najbliższej przyszłości 
znacznych oszczędności w zużyciu 
energii cieplnej i elektrycznej oraz 
poprawi ogólny stan techniczny 
obiektów.

Łączna wartość planowanych za-
dań inwestycyjnych wyniesie około  
1,5 mln złotych, przy czym spo-
dziewamy się uzyskania dofinan-
sowania na poziomie ok. 60-70 %. 
Mamy nadzieję, że pierwsze prace 
ruszą już wiosną 2018 r.
Pozdrawiamy wszystkich naszych 
klientów i życzymy Wesołych Świąt 
Bożego Narodzenia! 

Henryk Kapera
Prezes Zarządu
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Książka została wydana  jako V tom 
serii Zeszyty Muzeum Regional-
nego Ziemi Limanowskiej. Autor 
wspomnień Antoni Józef Mars za-
inicjował powstanie Towarzystwa 
Zaliczkowego w Limanowej w roku 
1877 r., który stał się zalążkiem 
bankowości w Limanowej i okoli-
cy. Obecnym kontynuatorem myśli 
A.J. Marsa jest właśnie Bank Spół-
dzielczy w Limanowej. Wydana 
wspólnie publikacja jest pamiątką 
wieloletniego istnienia Banku oraz 
uhonorowaniem jego założyciela. 
Ciekawostką jest fakt, iż właściciel 
starowiejskiego dworu poświęcił 
w Pamiętniku wiele miejsca, wyja-
śniając dogłębnie okoliczności po-
wstania tej instytucji.
Ta obszerna pozycja zawiera edy-
cję rękopisu pamiętnika Antoniego  
Józefa Marsa - właściciela Lima-
nowej i założyciela Towarzystwa 
Zaliczkowego wraz z fragmentami 
opublikowanymi w 1905 r. przez 
Teofila Wiadomskiego pn. Z Pamięt-
nika Antoniego Józefa Nogi Marsa. 
Warto zaznaczyć, iż rękopis znaj-
duje się w zbiorach limanowskiego 
muzeum i już od dawna czekał na 
swoje opracowanie. Cała praca na-
ukowa polegająca na edycji, opra-
cowaniu i zaopatrzeniu Pamiętnika 
w indeksy osobowe i geograficz-
ne była  możliwa dzięki staraniom 
dwóch limanowskich badaczy hi-
storii: Arkadiusza Urbańca i Toma-
sza Jacka Lisa, będących członkami 
Polskiego Towarzystwa Historycz-
nego Oddział w Limanowej.

Ich zdaniem – Pamiętnik Antonie-
go Józefa Marsa to interesujące 
źródło do poznania dziejów rodów 
ziemiańskich na Limanowszczyźnie, 
z punktu widzenia przedstawiciela 
warstwy szlacheckiej. Pamiętnik nie 
zawiera wyłącznie opisów spraw 
gospodarczych prowadzonych przez 
A.J. Marsa, ale także prywatne prze-
myślenia autora, relacje ze skandali 
obyczajowych i afer kryminalnych, 
krytykę instytucji cesarskich, spra-
wy sądowe i dochodzenia spadko-
we. Perspektywa Marsa daje także 
możliwość szerokiego wglądu w ży-
cie towarzyskie i obyczajowe wyż-
szych warstw galicyjskiego społe-
czeństwa II połowy XIX wieku. Jed-
nak na pierwszy plan zdecydowanie 
wysuwa się kwestia zarządzania 
majątkiem limanowskim, przepro-

wadzane inwestycje oraz dokładne 
kalkulacje, bilanse zysków i strat, 
które stanowią znakomite źródło do 
poznania dziejów gospodarczych 
Limanowej i okolic. Pamiętnik 
Marsa stanowi również świadec-
two walki o wolną Polskę, pozosta-
jącą wówczas pod okupacją trzech  
mocarstw, prowadzoną w myśl po-
zytywistycznych idei lat 70. XIX 

wieku. Barwny i pozba-
wiony, w niektórych przy-
padkach, sublimacji język  
Antoniego Marsa sprawia, 
że lektura jest niezwykle 
ciekawa tym bardziej, że 
edytor uwspółcześniając 
ortografię, interpunkcję 
i fleksję pozostawił styl, 
składnie zdań oraz nazwy 
własne w niezmienionej 
formie.

Przypisy rzeczowe dodane w trakcie 
opracowania umożliwiają w więk-
szości przypadków identyfikację 
opisywanych postaci, natomiast  
indeksy: osobowy i geograficzny uła-
twiają wyszukiwanie interesujących 
czytelnika fragmentów w tekście. 
Publikacja otrzymała pozytywną 
recenzję naukową prof. dr. hab.  
Jerzego Kuzickiego z Uniwersytetu 
Rzeszowskiego, który jest specjali-
stą w  tematyce ziemiaństwa w XIX 
stuleciu.
Publikacja Antoni Józef Mars Her-
bu Noga (1819-1905). Pamiętnik 
stanowi jedno z niewielu opubli-
kowanych wspomnień galicyjskich 
ziemian, zawierając sporą ilość 
nieznanego dotychczas historykom 
materiału. Wielowymiarowa i nie-
jednoznaczna postać autora, odgry-
wająca znaczącą rolę w dziejach 
gospodarczych Limanowej i okolic, 
jest interesującym przykładem pol-
skiego szlachcica, starającego się 
poprzez realizację pozytywistycz-
nych idei, o podniesienie poziomu 
życia nie tylko „obywateli” szlach-
ty, ale także włościan i mieszczan 
limanowskich. 
Wydawnictwo jest do nabycia 
w Muzeum Regionalnym Ziemi  
Limanowskiej.

Jubileusz Banku Spółdzielczego 
i historyczny „Pamiętnik”

8 grudnia 2017 r. w Muzeum Regionalnym Ziemi Limanowskiej odbyło się spotkanie promujące 
książkę pt. „Antoni Józef Mars Herbu Noga (1819-1905). Pamiętnik”. Wydarzenie było połączone 
z uroczystym jubileuszem 140-lecia działalności Banku Spółdzielczego w Limanowej.  
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Limanowa świętowała niepodległość

Limanowa kolejny już rok bardzo 
uroczyście świętowała rocznicę od-
zyskania niepodległości przez Pol-
skę. W naszym kraju, w szkołach 
i nie tylko, przypominamy polski 
heroizm i patriotyzm, dzięki które-
mu Polska po 123 latach zaborów 
odzyskała wolność. Data 11 listo-
pada skłania nas do przypomnie-
nia losów Ojczyzny i do szacunku 
dla tych, którzy podjęli wyzwanie  
historii, potrafili wywalczyć, zorga-
nizować i wreszcie obronić odro-
dzone państwo. Miejskie obchody 
99. rocznicy odzyskania przez Pol-
skę Niepodległości rozpoczęły się 
10 listopada uroczystą Sesją Rady 
Miasta oraz akademią przygoto-
waną przez nauczycieli i uczniów  
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  
nr 4. Po uroczystej akademii, zapro-
szeni goście, uczniowie, nauczyciele, 
poczty sztandarowe zaprzyjaźnio-
nych szkół wraz z ich dyrektorami, 
przemaszerowali do kościoła pw. 
Wszystkich Świętych w Łososinie 
Górnej na mszę świętą w intencji  
ojczyzny, którą odprawił ks. dr Ka-
zimierz Fąfara, proboszcz parafii. 
Następnie wszyscy udali się  pod Po-
mnik Legionistów. Oddział „Strzel-
ców” insp. Stanisława Dębskiego 
dowódcy J.S. 2402 Limanowa, 
kompanii składającej się z uczniów 
ZS Nr 1 i ZSTiO w Limanowej,  
przeprowadził Apel Poległych. Na-
stępnie delegacje poszczególnych 
szkół i instytucji złożyły wiązanki 

kwiatów. Uroczystość uświetniła 
obecność orkiestry „Echo Podhala”.
Główne Uroczystości odbyły się  
11 listopada poprzedzone insceni-
zacją historyczną „Inspekcja Ko-
mendanta Józefa Piłsudskiego - Tu 
czułem się w Ojczyźnie”, przygoto-
waną przez Limanowskie Stowarzy-
szenie Historii Ożywionej Jabłoniec 
1914. Pomysłodawcą projektu jest 
Marek Sukiennik, prezes Stowa-
rzyszenia. Idea tejże rekonstrukcji 
zrodziła się z legendy bojów Le-
gionów na Podhalu i pobytu Józefa 
Piłsudskiego w Limanowej. W 1914 
roku, gdy mieczem kształtowały się 
i decydowały losy naszej Ojczyzny, 
Komendant był tutaj, w Limanowej, 
w naszym mieście i w najbliższych 
okolicach. Tu toczył ze swoimi le-
gunami kolejne boje: pod Chyszów-
kami, Marcinkowicami, Pisarzową, 
Mordarką, Zalesiem. Komendant 
przybył ze swojej świtą, aby doko-
nać inspekcji oddziału limanowskie-
go Strzelca i żołnierzy warty hono-
rowej, a także przywitać się z licznie 
zgromadzoną publicznością.
Burmistrz Miasta Limanowa Wła-
dysław Bieda zwrócił sie do licznie 
zgromadzonych limanowian: „To 
dzięki temu że mamy wolną Ojczy-
znę, że jesteśmy wolni, możemy się 
tu spotkać dzisiaj i cieszyć się, świę-
tować. Wolność nie przyszła sama, 
ale naród nasz, poniewierany, prze-
śladowany i wykorzystywany przez 
lata niewoli, ofiarą krwi przelaną 

w walkach, doprowadził do odzy-
skania niepodległości. Nasi ojcowie 
i praojcowie walką i pracą wskrze-
sili Polską, którą my, ich szczęśliwi 
spadkobiercy, otrzymaliśmy i mo-
żemy w niej żyć i rozwijać się. Nie 
od dziś wiadomo, że to wymagająca 
podstawa, ponieważ patriotą nie 
jest się tylko podczas wielkich świąt 
narodowych czy zagrożeń. Trzeba 
być patriotą na co dzień. To na co 
dzień trzeba szanować symbole na-
rodowe, dbać o polski język, kultu-
rę i tradycję, o dobre imię Polaków, 
a w pracy tak zabiegać o dobro wła-
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sne, aby pomnażać dobro wspólne. 
To tu Józef Piłsudski tworzył Le-
giony, tu prowadził swoje pierw-
sze boje. Mieszkaniec Limanowej  
Józef Beck był pierwszym ministrem 
spraw wewnętrznych który tworzył 
administrację wskrzeszonej Ojczy-
zny, a jego syn – też Józef Beck – był 
później ministrem spraw zagranicz-
nych”. 
Podczas uroczystości poświęconej 
ojczyźnie i wolności, limanowia-
nie stanęli pod pomnikiem Nie-
znanego Żołnierza wzniesionym 
w 100-rocznicę Powstania Listopa-
dowego, wspominając chwile naro-
dowej radości 1918 roku. Pomnik 
Nieznanego Żołnierza ufundowa-
li członkowie prężnie działającej 
w Limanowej, patriotyczno-kultu-
ralnej organizacji „Sokół” w 1930 
r. Jest on dedykowany uczestnikom 
Powstania Listopadowego z 1830 r. 
Na płycie pomnika wyryto orła 
z napisem „Nieznanemu żołnierzowi 
polskiemu poległemu za ojczyznę 
w roku 1914-1921”. Pod pomnikiem 
limanowianie oddali hołd ojcom 
niepodległości: Józefowi Piłsud-
skiemu, Romanowi Dmowskiemu, 
Ignacemu Paderewskiemu i Win-
centemu Witosowi oraz wszystkim 
bezimiennym bohaterom, często  
naszym bliskim i krewnym. Oddali 
pamięć i cześć tym, którzy ocalali 
polską suwerenność i przesądzi-
li o naszym „być albo nie być” na 
mapie Europy. Pomnik przetrwał  
okupację hitlerowską i trudne poli-

tycznie lata. Chociaż zmieniał loka-
lizację nie zatracił swojego monu-
mentalnego wyglądu i historycznej 
wymowy. Uroczysta Msza Święta  
w intencji Ojczyzny została odpra-
wiona w limanowskiej Bazylice pod 
przewodnictwem Księdza Probosz-
cza dra Wiesława Piotrowskiego. 
Limanowskie świętowanie i obec-
ność tak licznie zgromadzonych 
mieszkańców podczas uroczystości 
było pełne wdzięczności i czci, zło-
żonym bohaterom tamtych czasów: 
strzelcom Legionów Polskich, a tak-
że żołnierzom - Polakom wcielonym 
do armii trzech państw zaborczych.
Podczas uroczystości wartę hono-
rową wystawiali: żołnierze z grupy 
rekonstrukcji historycznych Lima-
nowskiego Stowarzyszenia Historii 
Ożywionej Jabłoniec 1914, strzelcy 
ze Związku Strzeleckiego „Strzelec” 
Inspektorat Limanowa kultywujący 
tradycje bojowe żołnierzy Legio-
nów Polskich, harcerze z drużyny  
„Dzieci Gór” Związku Harcerstwa 
Polskiego z Zespołu Szkolno-Prz-
sedszkolnego Nr 1 w Limanowej. 
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Muzeum Regionalne Ziemi Lima-
nowskiej przy współpracy z Urzę-
dem Miasta Limanowa, Uniwer-
sytetem Papieskim Jana Pawła II 
w Krakowie oraz Polskim Towa-
rzystwem Historycznym Oddział 
Limanowa, dzięki dofinansowaniu 
projektu ze środków Ministra Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego 
dokonało modernizacji ekspozycji 
aby nadać jej kontekst historyczny 
i elementy narracji tekstowo-wizu-
alnej, w taki sposób aby każdy mógł 
prześledzić rozwój dewizki poprzez 
wieki również w kontekście prze-
mian w świecie mody. Długotrwałe 
prace naukowo-badawcze, kon-
cepcyjno-wystawiennicze, a także 
aranżacyjne sprawiły, że ta najwięk-

sza w Polsce i prawdopodobnie 
w Europie kolekcja dewizek, prze-
kazana w 2014 r. do limanowskiego 
muzeum przez śp. Grzegorza Jońca, 
zyskała atrakcyjną formę oraz me-
taforycznie oddała głos samym eks-
ponatom, które tym chętniej opo-
wiadają o zapisanej w nich historii.
W ramach prac modernizacyjnych 
zakupiono sprzęt wystawienniczy: 
w tym gabloty z górną częścią eks-
pozycyjną  i szufladami, zapewnia-
jącymi powiększenie powierzchni 
magazynowej i ekspozycyjnej 
w sposób bezpieczny dla ekspona-
tów. Rzucającym się w oczy ele-
mentem wystawy są modele postaci 
w rekonstrukcjach strojów histo-
rycznych, dzięki którym istnieje 

możliwość obejrzenia kilku spośród 
wielu sposobów noszenia dewizek. 
Zabytki w gablotach zostały po-
dzielone chronologicznie, a także ze 
względu na typologię przedstawień 
dekoracyjnych oraz funkcji użytko-
wych.
Efektem prac badawczych nad  
kolekcją dewizek jest wydany  
katalog wystawy, będący de fac-
to pierwszym opracowaniem tego 
typu biżuterii w polskiej literaturze  
naukowej. 56 stronicowe wydaw-
nictwo, stanowiące przyczynek do 
dalszych – pogłębionych badań, 
składa się z części syntetycznej, opi-
sującej perspektywę historyczną za-
gadnienia a także sposoby noszenia 
dewizek w kontekście historii mody, 
oraz z części katalogowej – zawiera-
jącej ilustracje i opisy inwentarzowe  
50 najciekawszych eksponatów 
znajdujących się na wystawie.  
Katalog został opracowany przez 
pracowników limanowskiego mu-
zeum: historyk sztuki Annę Kul-
pę i historyka Arkadiusza Urbańca 
oraz zrecenzowany naukowo przez 
dr hab. Lucynę Rotter.
Muzeum Regionalne Ziemi Lima-
nowskiej serdecznie zaprasza do 
odwiedzenia unikatowej w skali eu-
ropejskiej wystawy „Historia w de-
wizce zapisana”, a także po odbiór 
bezpłatnego egzemplarza katalogu.  

Historia w dewizce zapisana

W listopadzie otwarto w Muzeum Regionalnym Ziemi Limanowskiej, zmodernizowaną wystawę 
stałą pn. „Historia w dewizce zapisana”,  którą honorowym patronatem objął Jarosław Sellin – 
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
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28 października w bibliotece, odby-
ło się jesienne, sobotnie spotkanie 
w ramach cyklu „Inspiracja i inte-
gracja”. Nosiło podtytuł „Familijno 
– podróżnicza sobota czytelnicza”. 
W sali głównej Miejskiej Galerii 
Sztuki dokazywali najmłodsi biblio-
teczni czytelnicy podczas warszta-
tów mydlarskich oraz lizakowych, 
realizowanych przez świetne pro-
wadzące trenerki specjalizujące się 
w warsztatach kreatywnych. Pre-
stidigitatorskie cuda wychodziły 
spod dłoni uczestników warsztatów, 
dzięki inwencji własnej, napędzanej 
profesjonalną pracą inspiracyjno-
-integracyjną prowadzących. Za-
pach lizaków wykonanych przez 
uczestników warsztatów niósł się 
po bibliotece jeszcze w poniedział-
kowy poranek 30 października. 
Niemal dokładnie nad salą gdzie 
odbywały się warsztaty dla dziecia-
ków, co i rusz podczas ich trwania 

wybuchały salwy śmiechu o dźwię-
kowej amplitudzie podobnej srogiej 
burzy z częstymi wyładowaniami. 
To nie aura za oknem, która tego 
dnia nie sprzyjała (ale do biblioteki 
wstępu nie miała) – to był Tadeusz 
Chudecki, aktor filmowy i teatralny 
oraz jego opowieści. Każdy kojarzy 
go przede wszystkim jako Henia 
z serialowego bestsellera „M jak 
miłość”. To obraz mocno niepełny. 
Pan Tadeusz z zawodu, owszem, 
jest aktorem: znanym, cenionym, 
lubianym. Jest też jednak, co chy-
ba mało kto wie, wziętym podróż-
nikiem. Pasjonatem tej działalności 
przez duże P. Opowiadał zebranym 
o swoich podróżach, dzielił się cen-
nymi uwagami z nimi związanymi 
(też organizacyjno-technicznymi), 
przybliżył też tematycznie książki 
jakie w kontekście odbytych po-
dróży już napisał (wspominając też 
o tej aktualnie „piszącej się”).

10 listopada odbył się wernisaż pla-
katów krośnieńskiego artysty Miro-
sława Rymara. Cztery dni później, 
po „Plakatach” Rymara w bibliote-
ce, było o konflikcie. Do biblioteki 
zawitał jeden z najbardziej znanych 
polskich psychologów społecz-
nych Zbigniew Nęcki, który za-
prezentował przeciekawy wykład 
pt. „Konflikt – źródła, dynamika, 
rozwiązywanie”. Końcówka listo-
pada przebiegała już pod znakiem 
ortograficznych zmagań. Dzień po 
spotkaniu z profesorem Nęckim 
przeprowadzono III Limanowskie 
Dyktando. Tegorocznym partne-
rem Limanowskiego Dyktanda był 
Limanova Hotel (w którego prze-
stronnych wnętrzach zostało ono 
przeprowadzone). O wszystkich re-
alizowanych przez bibliotekę przed-
sięwzięciach kulturalnych można 
zdobyć informację odwiedzając 
stronę www.mbp.limanowa.pl.

Od maja do października limanow-
ska Miejska Biblioteka Publiczna 
realizowała polsko – słowacki pro-
jekt kulturalny pod nazwą „Skar-
by Pogranicza”. Był to fotoplener. 
Polscy fotografowie udali się na 
słowackie pogranicze w poszukiwa-
niu i dokumentowaniu tytułowych 
„skarbów”, słowaccy – na stronę 
polską, a materialnym efektem ich 
starań była wystawa oraz pople-
nerowe wydawnictwa: fotoalbum 
i kalendarz. Partnerem słowackim 
projektu była Biblioteka Orawska 
Antona Habovštiaka w Dolnym 
Kubinie. Fotoplener odbywał się 
w ostatni weekend czerwca (dla 
polskich fotografów) oraz pierw-
szy weekend lipca (dla fotografów 
słowackich). Jego koordynowaniem 
oraz opracowaniem tras pleneru za-
jął się znany sądecki fotograf Kamil 

Bańkowski. – Zależało nam, aby 
przez poplenerową wystawę oraz 
wydawnictwa pokazać czy wręcz 
udowodnić że w tych nieraz mniej 
popularnych miejscach naszego 
pogranicza oraz w bezpośrednim 
otoczeniu miast Limanowa i Dolny 
Kubin, tytułowych „skarbów” które 
warto udokumentować i promować 
czy wręcz odwiedzić, jest całkiem 
sporo. Czy zamierzony efekt nam 
się udał? Z opinii jakie otrzymu-
jemy od osób które zwiedziły wy-
stawę bądź kartkowały fotoalbum 
czy kalendarz, mamy wrażenie, że 
tak. Uczestnicy fotopleneru niemal 
bezpośrednio po jego zakończeniu 
dopytywali kiedy zorganizujemy 
następny, bo już by się zapisywa-
li na niego. Osoby które oglądały 
i oceniały poplenerowe materiały 
i wydawnictwa były pod wrażeniem. 
Jedyną niedogodnością jaką napo-
tkaliśmy to aura podczas polskiej 
części fotopleneru. Z tym jednak 
problemem fotografowie poradzili 

sobie koncertowo. Dla nas jako or-
ganizatora i realizatora projekt ten 
też dał nam taką czysto osobistą czy 
instytucjonalną satysfakcję z jego 
przeprowadzenia. – ocenia dyrektor 
biblioteki Joanna Michalik. Wysta-
wa poplenerowych fotografii, połą-
czona z promocją fotoalbumu oraz 
kalendarza, odbyła się w Limano-
wej 5 października. 15 dni później 
tożsamy wernisaż i spotkanie pro-
mocyjne odbyły się w Dolnym Ku-
binie. Z dniem 30 października cały 
projekt zamknięto. W limanowskiej 
bibliotece wciąż można bezpłatnie 
odbierać poplenerowe fotoalbumy 
oraz kalendarze.
Projekt „Skarby Pogranicza” współ-
finansowany był przez Unię Euro-
pejską z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego oraz bu-
dżetu państwa za pośrednictwem 
Euroregionu „Tatry” w ramach  
Programu Współpracy Transgra-
nicznej Interreg V-A Polska-Słowa-
cja 2014-2020.

Ślizgiem, przez najciekawsze jesienne imprezy 
w Miejskiej Bibliotece Publicznej

Odkrywali „Skarby Pogranicza”
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Kino Klaps rozpoczęło działalność 
z końcem października w nowej sie-
dzibie w sali w budynku OSP przy 
ulicy Łososińskiej 23. W maju tego 
roku, dzięki staraniom Burmistrza 
Miasta Limanowa Władysława Bie-
dy, samorządowi miasta Limanowa 
zostało przyznane dofinansowanie 
na realizację Projektu „Przebudo-
wa i rozbudowa budynku przy ul. 
Czecha w Limanowej dla potrzeb 
Domu Kultury z salą widowisko-
wą” w ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego. Departament Fun-
duszy Europejskich Urzędu Mar-
szałkowskiego przyznał na ten cel 
prawie 2 mln zł, przy czym wartość 
całego projektu szacowana jest na 
około 7 mln. 
Całość przedsięwzięcia ma obej-
mować m.in: przebudowę i rozbu-
dowę części składającej się z sali 
widowiskowej wraz z niezbędnym 
zapleczem technicznym oraz foyer 
z węzłem szatniowo-kasowym i sa-
nitarnym, wykonanie do budynku 
pochylni dla osób niepełnospraw-
nych prowadzącą z poziomu utwar-

dzonego placu - w budynku zapro-
jektowano system pochylni oraz 
urządzenie dźwigowe zapewniające 
osobom niepełnosprawnym dostęp 
na kondygnacje z pomieszczeniami 
użytkowymi.
Na czas remontu, działalność  
Limanowskiego Domu Kultury  
została przeniesiona do Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 
w Limanowej przy ul. Reymonta 3.  
Sekretariat oraz pracownie znajdu-
ją się w salach nr 43 do nr 46 prze-
znaczonych na działalność LDK, 
znajdujących się na I piętrze ZSP 
nr 4.  Kino Klaps zostało przenie-
sione do sali w budynku OSP przy 
ul. Łososińskiej 23 w Limanowej. 
Pomieszczenie zostało w pełni wy-
posażone i dostosowane do działań 
kina. Z dotychczasowej sali kinowej 
znajdującej się przy ul. B. Czecha 4, 
został przeniesiony cały sprzęt ki-
nowy: projektor NEC 1600C, ser-
wer Doremi Cinemas DCP-2K4, 
system nagłośnienia Dolby Digital 
oraz 85 sztuk foteli kinowych. Na 
potrzeby nowej sali został również 
zakupiony nowy, elektrycznie roz-

wijany, ekran o podstawie 5m, dzię-
ki czemu widzowie mają dobrą wi-
doczność z każdego miejsca na Sali. 
Dzięki nowoczesnemu systemowi 
sprzedaży biletów, widzowie nadal 
będą mieć możliwość zakupienia 
biletów online, do czego zachęcamy 
w związku ze zmniejszoną liczbą 
miejsc względem starej sali kino-
wej. Na widzów czekać będzie rów-
nież duży, bezpłatny parking przed 
budynkiem OSP .Uwaga: telefony 
oraz adresy e-mailowe Limanow-
skiego Domu Kultury nie uległy 
zmianie. Wszelkie informacje do-
tyczące działalności LDK i kina 
dostępne są pod numerem telefonu:  
18 3371 603 
lub na www.ldk.limanowa.pl.  

Limanowski Dom Kultury po raz 
kolejny włącza się w realizację 
Finału Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy. 26. Finał WOŚP 
odbędzie się niedzielę 14 stycznia 
2018, tym razem zbieramy fundu-
sze  „dla wyrównania szans w le-
czeniu noworodków”.Ze względu 
na przeprowadzkę Limanowskie-
go Domu Kultury, siedziba sztabu  
będzie się znajdowała się w budyn-
ku przy ul. Łososińskiej 23, gdzie 
w dniu zbiórki wolontariusze będą 
zdawać puszki. Na scenie w sali  
kinowej odbędą się koncerty, a tak-
że licytacje przedmiotów, pieniądze 
uzyskane z licytacji zostaną prze-
znaczone na rzecz Wielkiej Orkie-

stry Świątecznej Pomocy.W pro-
gramie wydarzenia będą również 
pokazy ratownictwa medyczne-
go, konsultacje medyczne i wiele  
innych.Obecnie trwa nabór wo-
lontariuszy, a wszelkie aktualności 

i informacje dotyczące Finału moż-
na śledzić na stronie wydarzenia na 
facebooku: https://www.facebook.
com/events/1673854769344454/. 
WSTĘP NA WYDARZENIE 
WOLNY!

Limanowski Dom Kultury i Kino 
Klaps w nowej lokalizacji

26. Finał WOŚP – LDK po raz kolejny siedzibą sztabu

W związku z planowaną przebudową Limanowskiego Dom Kultury, od października 2017 aż do 
zakończenia prac remontowych działalność LDK została przeniesiona do tymczasowej siedziby 
mieszczącej się w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 4 w Limanowej.
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Limanowski Dom Kultury reali-
zuje kolejne zadanie dofinansowa-
ne ze środków  Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego o tytule 
„Kim jesteśmy? - w poszukiwaniu 
tożsamości ziemi limanowskiej.” 
Głównym celem projektu jest pró-
ba odnalezienia tożsamości regionu  
Limanowszczyzny, uznanego we-
dług wielu dostępnych źródeł za 
unikalny w skali Małopolski obszar 
etnograficzny, poprzez wykonanie 
etnograficznych badań terenowych 
z zakresu: muzyki, tańca, gwary oraz 
zwyczajów rodzinnych i dorocz-
nych. Działanie zostanie podzielone 

na dwa etapy. W tym roku w ramach 
zadania pod nadzorem autorytetów: 
choreografów, muzykologów, et-
nografów i dialektologów zostaną 
opracowane kwestionariusze do 
wywiadów, przeprowadzone szko-
lenie przygotowujące, a następnie 
wdrożone badania terenowe wśród 
osób posiadających unikalną wie-
dzę na temat kultury regionu.  
Badaniem objęty zostanie obszar 
Limanowej oraz sąsiednich miej-
scowości. Całość zadania zamyka 
się kwotą prawie 27 000 zł z czego 
aż 74.38% to kwota dofinansowania 
Ministerstwa Kultury i Dziedzic-

twa Narodowego. Wkład własny 
do zadania został przekazany przez 
władze miasta Limanowa. Kolejne 
etapy zaplanowane na następne lata 
to dalsze badania, opracowanie ich 
oraz wydanie zebranego materia-
łu w formie publikacji. Wszelkie  
informacje i aktualności dotyczące 
wniosku na stronie: 
www.ldk.limanowa.pl.  

Limanowski Dom Kultury i Kino 
Klaps zapraszają na cykl retrans-
misji przedstawień baletowych 
z moskiewskiego teatru Bolszoj. 
To niepowtarzalna okazja, aby móc  
obcować zarówno z baletem kla-
sycznym na najwyższym poziomie, 
jak i z choreografią współczesną, 
bez wyjeżdżania z kraju.
W limanowskim kinie Klaps, kolej-
ny sezon retransmisji rozpocznie się 
w grudniu od baletu  „Dziadek do 
orzechów”, jednego z najpopular-
niejszych przedstawień baletowych 
na świecie, który stanowi stały  

element pokazów z Bolshoi w okre-
sie świątecznym. W nowym roku 
zobaczymy retransmisję „Korsa-
rza” – osadzonego w orientalnej 
scenerii baletu będącego prawdziwą 
ucztą dla oka oraz gratką dla wiel-
bicieli XIX-wiecznego grand ballet, 
z efektownymi scenami zbiorowy-
mi. W lutym nadarzy się kolejna 
okazja, aby podziwiać Swietłanę 
Zacharową, primabalerinę Bolszoj, 
w roli Małgorzaty Gautier, czyli 
tytułowej „Damy Kameliowej”. 
Najnowsza wersja historii miłosnej 
wszech czasów „Romea i Julii” 

w choreografii Aleksieja Ratmań-
skiego będzie stanowić propozycję 
na miesiąc marzec. A na koniec tego 
cyklu retransmisji zaprezentujemy 
dzieło Asafiewa i Wajnonena „Pło-
mień Paryża”, będące pierwszym 
baletem sowieckim, które w choreo-
grafii Aleksieja Ratmańskiego traci 
swój sowiecki wydźwięk, skupia-
jąc się przede wszystkim na historii  
miłości człowieka z ludu, Jero-
me’a do arystokratki Adeline.
PROGRAM POKAZÓW:
17.12.2017  godz. 15:45 – DZIA-
DEK DO ORZECHÓW/retransmi-
sja
21.01.2018  godz. 15:45 – 
K O R S A R Z / r e t r a n s m i s j a 
18.02.2018  godz. 15:45 – DAMA 
KAMELIOWA/retransmisja
18.03.2018  godz. 15:45 – ROMEO 
I JULIA/retransmisja
15.04.2018  godz. 16:45 – PŁO-
MIEŃ PARYŻA/retransmisja
Bilety w cenie: normalny: 30 zł, 
ulgowy: 25 zł, grupowy: 20 zł  
(liczony od 4 osób) są do nabycia 
w kasie kina Klaps (ul. Łososińska 
23) lub za pośrednictwem strony in-
ternetowej: www.ldk.limanowa.pl. 
Wszystkie pokazy będą mieć miej-
sce w sali kinowej znajdującej się 
przy ul. Łososińskiej 23 w Limano-
wej.

Kim jesteśmy? - W poszukiwaniu 
tożsamości ziemi limanowskiej

Balet Bolszoj na ekranie kina Klaps – zapraszamy na 
retransmisje przedstawień z Moskwy!
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Już 16 lat działa sekcja tenisa sto-
łowego UKS „Płomień” przy lima-
nowskiej „Czwórce”.  W tym okres 
tenisiści uzyskali wiele wspaniałych 
sukcesów w zawodach szkolnych 
i klubowych.. Decyzją  PZTS do 
Kadry Narodowej zostali powołani 
zawodnicy Dawid Kosmal, Bar-
tosz Sułkowski i trener Albert Go-
lonka.
Dawid obecnie kadet to uczeń siód-
mej klasy, a Bartek jako junior jest 
uczniem gimnazjum. Trenują od 
wielu lat pod okiem Alberta Golon-
ki, wspierani przez swoich ojców 
Wojciecha Kosmala i Zdzisława 
Sułkowskiego. Dawid jest mullti-
medalistą Mistrzostw Polski żaków, 
młodzików, zwycięzcą wielu tur-
niejów ogólnopolskich oraz GPP. 
Reprezentując Polskę zwyciężył 
w prestiżowym zawodach w Buda-
peszcie. Bartosz w kategorii mło-
dzików na Mistrzostwach Polski 
zdobył dwa tytuły Mistrza Polski  
w grze drużynowej i podwójnej  
oraz brązowy medal w grze poje-
dynczej. Zajmował czołowe miej-
sca w turniejach ogólnopolskich. 
Wspólnie w sezonie 2015/16 godnie 
reprezentowali Polskę na międzyna-
rodowym turnieju      w Malacky k. 
Bratysławy gdzie zdobyli  I miej-
sce w grze drużynowej i podwój-
nej. Obydwaj obecnie reprezentują 
klub w rozgrywkach II ligi PZTS. 
Otrzymali wiele wyróżnień od 
władz sportowych, samorządowych 
i szkolnych. Są bardzo pracowici, 

skromni i starają się, przy pomocy 
rodziców, łączyć codzienny trening  
z nauką w swoich szkołach.
Niewątpliwie na ich sukces ma 
wielki wpływ trener Albert Golon-
ka. W przeszłości zawodnik KS 
Tymbark i UKS Płomień Limanowa 
odnoszący zwycięstwa w turnie-
jach wojewódzkich oraz zdobywca  
Mistrzostwo Polski Nauczycieli. 
Swoim zapałem do gry,  umiejęt-
nościami  i pasją do tej pięknej 
dyscypliny sportu zaraża swoich 
podopiecznych do codziennych 
wyzwań sportowych. Doskonale  
nawiązuje kontakty z rodzicami ma-

jąc w nich sprzymierzeńców oraz ze 
sponsorami i władzami co poma-
ga w szerokiej działalności klubu. 
Obecnie od dwóch lat pełni funkcję 
dyrektora ZSP nr 4 w Limanowej 
i jest prezesem klubu.               
Powołanie do Kadry Narodowej za-
wodników i trenera, jest wyrazem 
uznania całego środowiska tenisa 
stołowego w Limanowej i regio-
nu jest sukcesem władz samorzą-
dowych naszego miasta, rodziców 
oraz licznej grupy sponsorów. Za-
wodnicy i działacze dziękują za po-
moc i z okazji Świąt i Nowego Roku 
2018  składają serdeczne życzenia. 

Płomień dochował się reprezentantów Polski
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Grudzień jest miesiącem podsumo-
wań. Dla MKS Limanovia był to 
udany rok. Dzięki zaangażowaniu 
ludzi związanych z klubem, utrzy-
mujemy pozycję lidera w rozgryw-
kach IV ligi małopolskiej wschód. 
Nasze drużyny młodzieżowe od 
trampkarza do juniora starsze-
go grają z powodzeniem w ligach  
wojewódzkich. Rozwija się też 
Akademia Piłkarska Limanovia, 
w której swój talent szlifuje ponad 
150 dzieci. To one są przyszłością 
naszego klubu.
Dzięki staraniom Burmistrza Mia-
sta Władysława Biedy na przełomie 
roku wykonywany jest generalny  
remont płyty boiska, czyli na-
wierzchnia trawiasta wymieniana na 
trawę syntetyczną. Ponadto wyko-
nywana jest przebudowa ogrodzenia 
i oświetlenia wokół płyty boiska. 
Inwestycja ta umożliwi drużynom 
Limanovii zarówno rozgrywanie 
meczów, jak i trenowanie u siebie 
przez cały rok, co przy takiej ilości 
zespołów było dotychczas niemoż-
liwe na trawie naturalnej. 
Nie udałoby się nam tyle osiągnąć 
w tym roku bez wsparcia wielu osób 
i instytucji. Ważny jest fakt, że nie 
jest to pomoc jednorazowa i pozwa-
la nam to na jakiekolwiek plano-
wanie pracy klubu, który cały czas 
boryka się z trudnościami. 
W tym roku pomagali nam: 
Urząd Miasta Limanowa (Burmistrz 
Władysław Bieda), „Gold Drop” – 

Stanisław Gągała), „Elektret” Jacek 
Bieda, Zakłady Mięsne „Szubryt” 
Zbigniew Szubryt, „Elektrical” 
Wilhelm Mrożek, „Indeco” Piotr 
Wilczek, Usługi Budowlane Mi-
rosław Wigura, Usługi Budowlane 
Wiesław Piaskowy, PKS „Pasyk&-
Gawron”, Międzyszkolny Ośrodek 
Sportowy Powiatu Limanowskiego 
Paweł Pięta i Starosta Powiatu Li-
manowskiego Jan Puchała, „Kine-
zis” – działalność fizjoterapeutyczna 
Łukasz Zelek, Agencja Ubezpiecze-
niowa „Gwarant” Janusz Bugajski 
i Jerzy Kaim, „Kajet” i „Technipak” 
Waldemar Opioła, „Profit” Paweł 
Walczak, „Florian Centrum SA” 
Piotr Młodziński, Agencja Ubez-
pieczeniowa „Doratex” Zbigniew 

Szewczyk, „Erbet” Nowy Sącz, dr 
Bartosz Grochowski – ortopeda, 
„Pak-Fol” Robert Myjak, Woda 
Gorczańska, „Celmet” Krzysztof 
Piszczek, „INTELLECT” – agen-
cja interaktywna, „Foto-Natanek” 
Franciszek Natanek, Biuro Tury-
styczne „Limatur” Andrzej Pilaw-
ski, Drukarnia „Malinowa” Barbara 
Musiał-Merkowska, „IZO Term” 
Andrzej Jarosiński, Play-Limano-
wa Janusz Trela, Bank Spółdziel-
czy Adam Dudek, „GOL” Jacek 
Włodarczyk, „Strefa Zamieszkania”  
Paweł Żołna. Elektret Agata Bieda.
Dziękujemy również wszystkim 
tym, którzy zdecydowali się prze-
znaczyć 1% swojego podatku na 
rozwój działalności naszego klubu. 
Środki, które otrzymaliśmy, po-
zwolają nam zapewnić młodzieży  
coraz lepsze warunku do uprawiania  
sportu. 
Przed nami mnóstwo wysiłku i sta-
rań, by osiągać jeszcze lepsze wy-
niki. Jesteśmy przygotowani do  
podjęcia tej pracy. Przede wszyst-
kim dziękujemy za wsparcie 
i zaufanie. Nasi kibice na każdym  
kroku udowadniają, że warto całe 
serce wkładać w rozwój MKS  
Limanovia. Dziękujemy!

Ze sportowym pozdrowieniem
Zarząd Miejskiego 
Klubu Sportowego 

„Limanovia” w Limanowej 

Limanovia – podsumowanie 2017 
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Wystawa „dłutem, 
pędzlem, obiektywem” 

w MBP

Wystawa SKARBY 
POGRANICZA w Miejskiej 

Bibliotece Publicznej

Wystawa 
„Skarby pograniacza” 

w Dolnym Kubinie

VII Niepodległościowy Złaz  
Turystyczny na Jabłońcu

 43. Festiwal 
Folklorystyczny 

„Limanowska Słaza”

70-lecie 
Szpitala Powiatowego

Dzień Miasia 
w Miejskim Przedszkolu Nr 1

Turniej Strzelecki o Puchar 
Burmistrza Miasta 

Limanowa

X Diecezjalne Spotkanie 
Młodzieży SYNAJ

Dzień Anioła Stróża 
w Miejskim Przedszkolu Nr 2

Historyczny Spacer 
po Limanowej

Obchody Święta 
Niepodległości 

w Łososinie Górnej
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Limanowskie Obchody 
Święta Niepodległosci

Limanowskie Dyktando

Piknik TAURONA 
w Limanowej

Mikołajki w Kinie KLAPS

Inscenizacja wjazdu 
Józefa Piłsudskiego 

do Limanowej

Wystawa 
„Historia w dewizce 

zapisana”

Ślubowanie Przedszkolaków 
w Przedszkolu Nr 3 

w ZSP Nr 1

Otwarcie Lodowiska 
Miejskiego

Składanie kwiatów pod 
Pomnikiem Nieznanego 

Żołnierza

 XVI Konkurs Poezji 
Patriotycznej ZSP Nr 1

Andrzejki w Miejskim 
Przedszkolu Nr 4

Konkurs Szopek 
i Grup Kolędniczych
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LIMANOWA W OBIEKTYWIE

WYDAWCA:
URZĄD MIASTA LIMANOWA
ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa
tel. 18/337 20 54, fax 18/337 10 41, e-mail: sekretariat@miasto.limanowa.pl NAKŁAD: 3000 egz.


