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Szanowni Państwo!
Drodzy Mieszkańcy Limanowej!
Składając na Państwa ręce pierwsze w 2018 roku wydanie Informatora Miejskiego, chciałbym zwrócić Państwa uwagę na wiodące dla nas tematy, nad którymi pracujemy. Nasze
działania skoncentrowane są na podniesieniu poziomu życia i atrakcyjności naszego miasta.

Zależy nam na tym, by Limanowa
była przyjazna mieszkańcom i środowisku, dlatego obok nieustającego
rozwoju infrastruktury, wdrażamy
programy, przy pomocy których
w realny sposób możemy zredukować zanieczyszczenia atmosferyczne, a także polepszyć stan
naturalnego środowiska. W tym
celu podjęliśmy się realizacji projektu pn.: „Niskoemisyjny transport
miejski w Limanowej”, w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, na który
otrzymaliśmy 11,3 mln zł dofinansowania. Innym projektem, który
realizujemy przy wsparciu środków
z Unii Europejskiej jest „Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyj-

nej w ramach aglomeracji Miasta
Limanowa – z wykorzystaniem
energii odnawialnej dla oczyszczalni ścieków” dzięki któremu
coraz większa liczba mieszkańców
uzyskuje dostęp do sieci wodociągowej, a także kanalizacji sanitarnej, co nie tylko podnosi standard
życia, ale także poprawia atrakcyjność naszego terenu pod względem
inwestycji i turystyki. Nie byłoby to
możliwe gdyby nie dofinansowanie
w wysokości 4,28 mln zł, przy czym
wartość całego projektu szacowana
jest na 8 mln zł, a roboty budowlane potrwają do końca roku. Kolejnym priorytetowym dla nas dużym
przedsięwzięciem inwestycyjnym,
jest rewitalizacja miasta, która poprawi funkcjonalność i wizerunek

Limanowej. Na ten cel Zarząd Województwa Małopolskiego przyznał
13,7 mln zł dofinansowania. Środki
będą dużym wsparciem przy odnowie płyty rynku, zagospodarowaniu
parku miejskiego, a także budowie
dwupoziomowego garażu, obok bazyliki, na 270 miejsc. Kończąc słowo
wstępu, zapraszam Państwa na kolejne strony biuletynu, na łamach
którego znajdziecie Państwo wyczerpujące informacje na te i inne,
nieporuszone przeze mnie tematy,
którym poświęcamy naszą uwagę.
Władysław Bieda

Burmistrz Miasta Limanowa

KALENDARIUM
W ostatnim okresie Burmistrz Miasta Limanowa odbył następujące, ważne dla miasta spotkania:
8 marca 2018 r. - spotkanie w Limanowej z Dyrektorem Departamentu Wyznań i Mniejszości Narodowych
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych,
2 marca 2018 r. - spotkanie z projektantami projektującymi bloki mieszkalne
26 lutego 2018 r. - posiedzenie Rady Nadzorczej MZGKiM z udziałem przedstawiciela Polskiego Funduszu
Rozwoju,
15 lutego 2018 r. - spotkanie w Nowym Sączu w biurze projektów PKP w sprawie przebiegu przez miasto
zmodernizowanej linii kolejowej,
14 lutego 2018 r. - spotkanie w Starostwie Powiatowym w Limanowej z przedstawicielami Zarządu
Województwa Małopolskiego i Zarządu Powiatu w sprawie podpisania umowy na budowę
szlaku rowerowego na terenie miasta,
13 lutego 2018 r. - spotkanie z Dyrektorem Wydziału Rolnictwa Jackiem Gołdą w Urzędzie Wojewódzkim
w Krakowie w sprawie środków na most i drogi zniszczonej gwałtownymi opadami
deszczu w poprzednich latach,
12 lutego 2018 r. - spotkanie z Wójtem Gminy Limanowa i właścicielem działki p. Kaimem w sprawie
nabycia terenu pod drogę,
8 lutego 2018 r. - spotkanie z Prezesem Małopolskiej Izby Turystyki w sprawie dalszego rozwoju
Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Turystycznej,
2 lutego 2018 r. - spotkanie w Krakowie z Wojewodą Małopolskim w sprawie środków na odbudowę mostu
w ciągu ul. Dudka,
31 stycznia 2018 r. - Warszawa - udział w konferencji na temat nowoczesnych, inteligentnych i oszczędnych
systemów oświetlenia miast,
Nr 27/2018
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KALENDARIUM - ciąg dalszy
31 stycznia 2018 r. - spotkanie z Ministrem Naimskim w sprawie możliwości przejęcia przez miasto oświetlenia
ulicznego od spółki TAURON w celu jego modernizacji i obniżenia kosztów utrzymania,
30 stycznia 2018 r. - spotkanie z V-ce Ministrem Hamryszczakiem w sprawie projektu wnioskowanego do
programu INTERREG PL-SK Va,
24 stycznia 2018 r. - spotkanie z Wojewodą w Krakowie w sprawie uzyskania środków na odbudowę mostu
15 stycznia 2018 r. - spotkanie z Wojewodą w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu w sprawie
przebudowy dróg lokalnych, oraz zasady postępowania w sytuacji wystąpienia szkód
w infrastrukturze,
12 stycznia 2018 r. - udział w Posiedzeniu Rady EUROREGIONU TATRY w Nowym Targu,
11 stycznia 2018 r. - spotkanie z przedstawicielami Polskiego Funduszu Rozwoju w Warszawie w sprawie
podpisania umowy sprzedaży udziałów MZGKiM sp z o.o.

Miło nam poinformować, że Miasto Limanowa uzyskało 13,7 mln zł dofinansowania na
rewitalizację w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Dzięki
pozyskanym środkom zrealizowane zostaną trzy zadania.

13,7 mln zł dofinansowania na rewitalizację miasta
Zadanie 1
REWITALIZACJA RYNKU W LIMANOWEJ
Celem planowanej rewitalizacji energetyczne, kanalizacyjne, wodojest stworzenie harmonijnej prze- ciągowe oraz wymienić przyłącza.
strzeni miejskiej oraz wprowadze- Planuje się zwiększyć aktywność
nie nowych funkcji, z których będą społeczną i gospodarczą mieszkańna co dzień korzystać mieszkańcy ców, poprzez dodanie do istniejącej
oraz osoby odwiedzające miasto. kubatury Centrum Informacji TuChcemy, aby tam powstała między rystycznej nowej bryły spełniającej
innymi infrastruktura dla cyklistów, funkcję gastronomiczną oraz wproskwer do rekreacji indywidualnych, wadzenie dużej ilości miejsc
przestrzeń zabaw dla dzieci. Otwar- siedzących na obszarze płyty ryncie na nowe technologie przyczyni ku. Planuje się poprawę estetyki
się do wzrostu atrakcyjności tej rynku poprzez wymianę istniejącej
przestrzeni. Zaprojektowany teren nawierzchni, stworzenie miejsc do
ma poprawić istniejącą komunika- wypoczynku, zwiększenie ilości
cję kołową, pieszą oraz rozwiązać zieleni wysokiej oraz niskiej, buproblem z niedostateczną ilością dowę podświetlanej fontanny, upomiejsc parkingowych. Należy prze- rządkowanie kolorystki elewacji
budować stare i nieefektywne sieci oraz ujednolicenie szyldów rekla-
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mowych. Dużą rolę przywiązuje się
do ekologii, gdyż poprzez zagospodarowanie przestrzeni różnorodnymi formami roślinności można poprawić nie tylko jakość środowiska
miejskiego, ale również przyczynić
się do wzrostu atrakcyjności danego
obszaru zarówno dla mieszkańców
jak i turystów. Celem bezpośrednim
projektu jest stworzenie przestrzeni
w mieście z lepszym układem
komunikacyjnym, z interesującymi rozwiązaniami projektowymi,
atrakcyjnymi elementami małej
architektury, ale przede wszystkim
odnowienie istniejącej tkanki miejskiej oraz wprowadzenie nowej
jakości w daną przestrzeń.
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Zadanie 2

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA PARKINGU ZAMKNIĘTEGO DWUPOZIOMOWEGO WRAZ
Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ
Budowa dwupoziomowego parkingu planowana jest na działkach
nr 388 i 380/3 przy ul. Księdza
Łazarskiego w miejscu obecnego
parkingu. Forma architektoniczna
budynku będzie zharmonizowana
z istniejącymi budynkami sąsiednimi tj. otoczeniem kościoła i ołtarza polowego. Parking wykonany
zostanie w technologii żelbetonowej. Obiekt dostępny będzie od

6

ul. Ks. Łazarskiego (wjazd i wejście)
oraz od strony północnej (placu kościelnego) i wschodniej z możliwością dojścia do płyty rynku. W założeniu przedmiotowym znajdzie się
parking dwupoziomowy dla samochodów osobowych, a na ostatniej
kondygnacji parkingu z miejscami
parkingowymi dla niepełnosprawnych, miejscami parkingowymi dla
rowerów oraz niezbędną infrastruk-

www.miasto.limanowa.pl

turą. Łączna planowana ilość miejsc
postojowych to ok. 270, w tym
w garażu zamkniętym 161 miejsc
i na ostatniej kondygnacji parkingu
109 miejsc.
Łączna projektowana powierzchnia
terenu to 3 683,19 m2. Poniżej koncepcja architektoniczno-budowlana
garażu dwupoziomowego zamkniętego.

www.facebook.com/MiastoLimanowa
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Zadanie 3

TWORZENIE I ODNOWIENIE ZIELENI PRZY POTOKU JABŁONIECKIM WRAZ Z KOMPLEKSEM
PARKU MIEJSKIEGO ORAZ BUDOWA INFRASTRUKTURY
Na obszarach parku zgodnie z programem wstępnym inwestycji i analizą projektową, zaprojektowano m.in.:
ścieżki parkowe (na całym obszarze),
fontannę posadzkową, strefę rekreacji
wodnej, strefę rekreacyjno–wypoczynkową. Zaprojektowane wnętrza parkowe oraz elementy wyposażenia mają
posiadać przede wszystkim funkcje
rekreacji zarówno czynnej jak i biernej oraz dekoracyjną zapewniając tym
wypoczynek i rekreację mieszkańcom i turystom Celem bezpośrednim
koncepcji jest stworzenie ciekawej
aranżacji miejsca z nowym układem
komunikacyjnym, z interesującymi
rozwiązaniami projektowymi, atrakcyjnymi elementami małej architektury
oraz wyposażeniem dostosowanym do
zróżnicowanego wieku użytkowników.
Realizacja projektu ma jednocześnie
poprawić jakość przestrzeni, zachęcać
mieszkańców i turystów do odpoczynku i korzystania z parku, ale przede
wszystkim ma poprawić wizerunek
miasta.
Koncepcja zespołu parkowo-rekreacyjnego podzielona została na strefy,
a każda z nich będzie charakteryzowała
się inną funkcją i wyposażeniem:
• strefa historyczno-parkowa,
• strefa spotkań towarzyskich,
kontemplacji słuchania muzyk
i muszla koncertowa, imprezy
plenerowe,
• strefa rekreacji wodnej – miejsce
wypoczynku w ruchu dla wszystkich
grup wiekowych, basen pływacki,
brodzik dla dzieci, wodny plac
zabaw, boisko do siatkówki
plażowej, plac zabaw oraz siłownia
zewnętrzna,
• strefa rekreacji aktywnej –
pumptrack, plac zabaw, stoły
tenisowe, siłownia zewnętrzna,
wbudowane trampoliny, boisko
wielofunkcyjne/ lodowisko, ścieżka
zdrowia, ścieżka leśna z tarasami
widokowymi, stok saneczkowy, pole
golfowe oraz psi park,
• strefa rekreacji biernej – amfiteatr
nad rozlewiskiem, leżaki i hamaki,
polana piknikowa, kręgi ogniskowe,
altany grillowe, pole namiotowe oraz
miejsce romantyczne do zdjęć
w plenerze.
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Miasto Limanowa zawarło umowę z Polskim Funduszem Rozwoju na sprzedaż 40% udziałów
w spółce Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Limanowej.

12 mln zł dla Miasta ze sprzedaży udziałów Miejskiego
Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
na wartość szacowana jest na
44 mln zł. To ważny krok w kierunku rozwoju infrastruktury wodno-ściekowej. Realizacja tego projektu
spowoduje skanalizowanie praktycznie całego miasta. W ubiegłym
roku Miasto prowadziło postępowanie przetargowe na sprzedaż

udziałów spółki Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Do przetargu przystąpiło
dwóch oferentów: Polski Fundusz
Rozwoju oraz spółka Remondis.
Określonym w przetargu warunkom sprostała oferta złożona przez
Polski Fundusz Rozwoju.

foto: PFR

Podpisanie
umowy
nastąpiło
11.01.2018 r. w Warszawie w obecności Ministra Inwestycji i Rozwoju
Jerzego Kwiecińskiego oraz Prezesa
Polskiego Funduszu Rozwoju Pawła Borysa. Limanową reprezentował Burmistrz Miasta Władysław
Bieda wraz ze swoim Zastępcą
Wacławem Zoniem, Skarbnikiem
Ireną Gawlik, Prezesem Miejskiego
Zakładu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej Henrykiem Kaperą
i Członkiem Rady Nadzorczej
Krzysztofem Smagą. Za mniejszościowy pakiet udziałów Polski
Fundusz Rozwoju zapłaci 12 mln zł.
Dzięki pozyskanym ze sprzedaży środkom Miasto będzie mogło
uzyskać 20 mln zł bezzwrotnej
dotacji unijnej, którą przeznaczy
na rozbudowę kanalizacji i wodociągu, modernizację oczyszczalni
ścieków oraz dokończenie remontu
stacji uzdatniania wody. Środki ze
sprzedaży udziałów mają stanowić
wkład własny do projektu wodno-kanalizacyjnego, którego łącz-

W związku z toczącymi się w lokalnej społeczności dyskusjami na temat PKS-u i dworca
w Limanowej, słowem wyjaśnienia chcielibyśmy przypomnieć fragment historii, a tym samym
zdementować pojawiające się, nieprawdziwe informacje jakoby Miasto Limanowa było właścicielem
dworca, po czym go sprzedało.

Dworzec PKS nigdy nie był własnością miasta
Teren dworca autobusowego
nigdy nie był własnością Miasta
Limanowa. Pierwotnie właścicielem dworca było Państwowe
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej (czyli Skarb Państwa,
nie samorząd). Kiedy za sprawą
silnej konkurencja prywatnych
przewoźników zakład zaczął generować straty, szukano alternatywy w połączeniu limanowskiego
i tarnowskiego PKS-u, następnie
limanowskiego i nowosądeckiego. Konsolidacja przedsiębiorstw
przewozowych miała poprawić
rentowność i stworzyć realną kon-
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kurencje dla prywatnych przewoźników, jednak zakończyła się
fiaskiem. Sytuacja finansowa przedsiębiorstwa pogarszała się, dochody PKS-u obniżał zlokalizowany
obok dworca niby dworzec busów.
Zakład zatrudniał ponad 200 pracowników, z każdym wdrażanym
programem naprawczym liczba
ta ulegała uszczupleniu, w związku z poszukiwaniem oszczędności
w redukcji zatrudnienia. W końcu zapadła decyzja o prywatyzacji
przedsiębiorstwa. Pierwsza nieudana próba dotyczyła utworzenia
spółki pracowniczo-samorządowej,

www.miasto.limanowa.pl

do której zobowiązała się przystąpić większość samorządów powiatu limanowskiego, w tym Miasto
Limanowa. Solidarna decyzja
samorządów podyktowana była
utrzymaniem dobrego stanu taboru
i zapewnieniem mieszkańcom dogodnych warunków komunikacji.
Stworzenie spółki nie doszło jednak do skutku, gdyż pracownicy
PPKS-u wycofali się z podpisania
aktu notarialnego. Przy drugim podejściu do prywatyzacji z kupna
zakładu
zrezygnowali
lokalni
przedsiębiorcy. Wówczas zespół do
spraw prywatyzacji, powołany

www.facebook.com/MiastoLimanowa
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przez wojewodę małopolskiego
zdecydował o likwidacji firmy, na
co załoga wyraziła zgodę w drodze referendum. W skład majątku
przedsiębiorstwa oprócz taboru samochodowego wchodził dworzec
w Limanowej i Mszanie Dolnej oraz
kompleks budynków ze stacją paliw
w Limanowej i warsztatami naprawczymi przy ul. Z.Augusta. Ostatecznie zakład trafił w ręce prywatnych
właścicieli i zmienił nazwę na „PKS
Pasyk&Gawron”. W późniejszych
latach Miasto Limanowa podpisało
umowę z prywatnym właścicielem
na wynajęcie terenu dworca, by na
tym wynajmowanym terenie zorganizować publiczny dworzec autobusowy. Niestety pomysł upadł, gdyż
część przewoźników nie chciała się
podporządkować działaniom, które na celu miały uporządkowanie
transportu miejskiego w Limanowej.
Kalendarium wydarzeń:
- kwiecień 2003 – powstają plany połączenia PKSów z Nowego
Sącza i Limanowej, rośnie konkurencja prywatnych przewoźników;
- maj 2003 – odwołany zostaje dyrektor PKS-u Antoni Sułkowski, zastępuje go zarządca komisaryczny
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Kazimierz Rysz powołany przez
wojewodę małopolskiego, redukcja
pracowników, zwolnienia grupowe,
wdrażanie programu naprawczego;
- marzec 2004 – klaruje się sytuacja
związana z prywatyzacją PKS-u,
zakład wyceniony przez firmę Unicom. Toczą się rozmowy z samorządami na temat utworzenia spółki
pracowniczo-samorządowej
(za
przykładem firmy przewozowej istniejącej w Grójcu). Odrabianie strat,
pierwsze zyski, podwyżki płac;
- lipiec 2004 – upada plan utworzenia spółki pracowniczo-samorządowej, pracownicy wycofują się,
powraca temat sprzedaży PKS-u,
zgłasza się dwóch oferentów (po
czym wycofują się), sytuacja finansowa zakładu jest coraz gorsza;
- listopad 2004 – zarządcą komisarycznym zostaje Józef Kowalczyk, zapowiada kolejne zwolnienia
grupowe i konieczną restrukturyzację, proces prywatyzacji
odłożony do poprawy sytuacji
finansowej przedsiębiorstwa, nowelizowany jest program naprawczy,
trwają konsultacje z załogą;
- luty 2005 – odbywa się referendum w sprawie wariantu przekształcenia firmy, pod uwagę brana
jest restrukturyzacja i likwidacja,

www.miasto.limanowa.pl

większość pracowników opowiada
się za likwidacją, licząc na to, że
prywatny właściciel kupi firmę
i utrzyma miejsca pracy;
- czerwiec 2005 – przedsiębiorstwo
PKS postawione w stan likwidacji,
150 pracowników otrzymało trzymiesięczne wypowiedzenie, spłacane są kredyty, trwają pertraktacje
z wierzycielami oraz poszukiwania
potencjalnych nabywców firmy;
- wrzesień 2005 – prywatyzacja
staje się faktem, zakład zmienia
nazwę na PKS Pasyk&Gawron
sp. z o.o., 103 osoby zachowały pracę (ich zarobki zostały utrzymane
na poziomie sprzed prywatyzacji).
Jak wynika z powyższego, potwierdza się to, iż Miasto nigdy nie było
właścicielem dworca. Obecne Władze Miasta żałują, że ostatecznie nie
doszło do skutku utworzenie spółki
pracowniczo-samorządowej, wówczas gdy była taka możliwość. Uporządkowana komunikacja byłaby
dużym udogodnieniem dla podróżujących, a także stanowiłaby solidne
fundamenty pod wdrożenie niskoemisyjnego transportu miejskiego
w Limanowej, bez konieczności
organizowania miejskiej komunikacji od podstaw.

www.facebook.com/MiastoLimanowa
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2 lutego br. miał miejsce odbiór zrealizowanych prac w ramach inwestycji polegającej na
modernizacji stadionu LIMANOVIA, która możliwa była dzięki uzyskanemu dofinansowaniu
z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Odbiór zmodernizowanego stadionu LIMANOVIA
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firmy Spart Champ wraz z osprzętem. 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.
Jak mówi Prezes MKS Limanovia Janusz Bugajski „Modernizacja stadionu była potrzeba i to
bardzo. Jeszcze nigdy sport młodzieżowy w Limanovii, a co za tym
idzie na limanowszczyźnie, nie stał
na tak wysokim poziomie na szczeblach wojewódzkich. Nasi trampkarze, juniorzy młodsi, juniorzy
starsi występują w małopolskiej
lidze, rywalizując z Wisłą Kraków,
Cracovią, Sandecją, Unią Tarnów
i muszą mieć dobre warunki nie
tylko do trenowania, ale i boisko
do zagrania spotkań ligowych. Nie
dało się już dłużej trenować z tyloma zaawansowanymi grupami np.
za bramką w błocie, orliku, czy na
małym placyku poniżej głównej płyty i wypożyczać sąsiednie boiska na
mecze zespołów młodzieżowych, bo
naturalna trawa na głównej płycie
nie wytrzymałaby takiego obłożenia
wszystkich grup i zrobiłoby się błoto.
Dlatego wynajmowaliśmy wcześniej
boiska od innych klubów. Więc jedy-
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nym rozwiązaniem w takim klimacie
jaki mamy oraz jednym boiskiem,
była zamiana naturalnej trawy na
syntetyczną nowej generacji, która
spełni oczekiwania treningowe i wytrzyma obłożenia meczowe wszystkich grup wiekowych na stadionie.
Przypomnę, że razem szkółką Limanovii mamy aż 300 zawodników

www.facebook.com/MiastoLimanowa

Przezes Janusz Bugajski

Odbioru inwestycji dokonał Burmistrz Miasta Limanowa Władysław Bieda, w towarzystwie Kierownika Wydziału Inwestycji Urzędu Miasta Stanisława Gorczowskiego, Prezesa Miejskiego Klubu
Sportowego LIMANOVIA Janusza
Bugajskiego, kierownika budowy
Romana Kika, podwykonawcy robót Zenona Strugały oraz inspektora nadzoru Grzegorza Liptaka.
W ramach inwestycji wymieniona
została podbudowa wraz z remontem drenażu oraz wymianą nawierzchni boiska z naturalnej trawiastej, na nawierzchnię z trawy
syntetycznej (o wymiarach 73,6 m
x 119 m, powierzchnia 8758,4 m2).
Ponadto wykonywana została przebudowa istniejących ogrodzeń od
strony zachodniej i północnej oraz
oświetlenia wokół płyty boiska. Pomiędzy budynkami zaplecza sportowego, a boiskiem wybudowany
został chodnik, z uwzględnieniem
parametrów dla osób niepełnosprawnych. Dodatkowo obiekt wyposażony został w piłkochwyty.
Wykonano również remont zaplecza
sanitarno-szatniowego. W ramach
zadania zakupiona została maszyna do pielęgnacji nawierzchni
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od skrzata do seniora trenujących
już na stadionie i to jest przyszłość
naszego klubu. Dziękujemy bardzo
panu Burmistrzowi Władysławowi
Biedzie i Radzie Miasta Limanowa
za tą inwestycję, która jest krokiem
milowym w dalszym rozwoju miejskiego klubu i piłki nożnej na limanowszczyźnie”. Radości z powstałej
inwestycji nie ukrywa też II trener Limanovii Mateusz Wroński
(przewodniczący Komisji Kultury,
Sportu i Turystyki przy Radzie Miasta Limanowa). „ Była to wielce potrzebna inwestycja w klubie - podkreśla. Wreszcie możemy zapewnić
najlepsze warunki w całym powiecie
do trenowania najzdolniejszej młodzieży, która chce dalej się rozwijać
i rywalizować z najlepszymi. Możemy wszyscy już trenować i grać na
Limanovii, a klub integrować swych
zawodników w jednym miejscu. Nigdy wcześniej nie dało się na głównej płycie trenować i grać w zimie,
trzeba było czekać na wiosnę, płacić
innym za wynajem boisk ze sztuczną trawą w okresie przygotowawczym i potem również wynajmować
boiska od innych na mecze ligowe.
A teraz stadion żyje od rana do wieczora, nasze drużyny młodzieżowe
miały pierwszy raz w historii klubu

obóz dochodzeniowy u siebie w ferie
zimowe wraz z meczami kontrolnymi. Wszystkie zespoły od tego roku
trenują i grają w roli gospodarza na
Limanovii, to ma kolosalne znaczenie, mamy od teraz dobre warunki
do dalszego rozwoju klubu. Tę inwestycję doceniają nawet kluby,
które występują w lidze centralnej
i chcą do nas przyjeżdżać trenować
w zimie. W lutym rozegrano na stadionie Limanovii sparing pomiędzy
I-ligową Puszczą Niepołomice i ekstraklasową Sandecją Nowy Sącz,

które bardzo chwaliły po meczu naszą sztuczną murawę, mówiąc że ze
wszystkich sztucznych nawierzchni
to stadion w Limanowej najbardziej
przypomina im warunki do grania
na naturalnej trawie. Więc, niech ta
opinia pójdzie dalej w eter i będzie
najlepszą odpowiedzią dla tych,
którzy mają jeszcze wątpliwości czy
była to potrzebna inwestycja. A najlepiej przyjść i samemu zobaczyć
jak klub Limanovia teraz żyje, skupiając wszystkie swoje grupy wiekowe w jednym miejscu”.

Na terenie miasta trwa realizacja projektu pn. „Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ramach
aglomeracji Miasta Limanowa z wykorzystaniem energii odnawialnej dla oczyszczalni ścieków”.

Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej
Projekt współfinansowany jest
przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Rozbudowa
sieci wodno-kanalizacyjnej wg harmonogramu prowadzona jest na
ulicach: Rachwała i Krakowskiej.
Równolegle sporządzana jest dokumentacja projektowa dla kolejnych
zadań przewidzianych w kontrakNr 27/2018

tach. W projekcie uwzględnione
jest również wykonanie oraz
montaż instalacji fotowoltaicznej
na oczyszczalni ścieków, za którą
odpowiedzialna jest firma OTECH
z Gorlic. Aktualnie dopełniane są
formalności związane z uzyskaniem
pozwolenia na budowę. Inwestycja zrealizowana zostanie do końca
września br.

www.miasto.limanowa.pl

www.facebook.com/MiastoLimanowa

11

I N FORMATOR MI E J SKI

Powstaną kolejne siłownie zewnętrzne i plac zabaw
Na przełomie roku wykonano kolejną siłownię zewnętrzną przy ul. Rejtana
na osiedlu „Nad Torem”.
W trakcie realizacji jest
siłownia przy ul. Polnej
w sąsiedztwie dawnego
dworu. Miłą informacja
dla mieszkańców kolejnych osiedli jest zapowiedź realizacji jeszcze 4
siłowni plenerowych: przy
ul. Reymonta w okolicy
przedszkola, w parku przy

ul. Fabrycznej obok placu zabaw,
przy ul. Moniuszki na istniejącym
placu zabaw oraz przy ul. Kasprowicza nad parkingiem. Przy
ul. Kasprowicza obok siłowni powstanie również plac zabaw. Przypominamy, że wszystkie miejskie siłownie wyposażone są w 6 urządzeń
tj: biegacz, motyl/ prasa ręczna,
narciarz podwójny, przywodziciel,
odwodziciel, wioślarz oraz twister,
wahadło. Kolejne siłownie powstaną w mieście w miesiącach letnich.

Dalsze remonty kapliczek
Miasto Limanowa złożyło wniosek
o udzielenie pomocy finansowej
w formie dotacji celowej dla jednostek samorządu terytorialnego
z terenu województwa małopolskiego podejmujących prace konserwatorskie, restauratorskie lub
roboty budowlane przy zabytkowych kapliczkach położonych na
obszarze województwa małopolskiego. Samorząd stara się o środki
w wysokości 6 000,0 zł, co stanowi
60% kosztów kwalifikowanych.
W tym roku została wybrana
kamienna
kapliczka
figuralna

z poł. XIX w, zlokalizowana
w parku przy ul. Fabrycznej. Kiedyś
znajdowała się przy ul. Krakowskiej
10 na działce o nr 377/4. Niestety
uległa zniszczenia poprzez spadające konary drzew i została przeniesiona na działkę nr 422 w 2006
roku. Celem zadania jest zwiększenie wartości obiektu, poprzez modernizację i konserwacje substancji
zabytkowej. Rezultatem będzie
zachowanie dziedzictwa narodowego dla przyszłych pokoleń oraz
rozpowszechnienie wartości architektury sakralnej.

Nowe bloki mieszkalne w Limanowej
Miasto planuje wybudowanie, na
początek, dwóch bloków mieszkalnych. Jeden na osiedlu Zygmunta Augusta, drugi na osiedlu przy
ulicy Fabrycznej. Będą to bloki
z mieszkaniami pod wynajem, niewchodzące do zasobu mienia komunalnego (bloki czynszowe). Czynsz
będzie naliczony w taki sposób, aby
pokrywał bieżące koszty utrzymania i koszty budowy. Wynajmujący
po 23 latach stanie się właścicielem
tego mieszkania. Na dzień dzisiejszy wybrano już projektantów, którzy będą pracowali nad projektem
budowlanym. Mieszkania będą
o różnej wielkości od 34m2 do
74m2 powierzchni, łącznie w dwóch
blokach będzie ok. 50 mieszkań.
W czerwcu planuje się prezentację architektury budynków, ro-
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dzaów i wielkości mieszkań oraz
podanie wysokości czynszu za 1m2
powierzchni mieszkalnej. Wówczas nastąpi możliwość rezerwa-
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cji mieszkań poprzez podpisanie
stosownej umowy. Planowane zakończenie budowy to koniec 2019
roku.

www.facebook.com/MiastoLimanowa
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Otwarte strefy aktywności - Rządowy Program OSA

Miasto Limanowa stara się o pozyskanie środków na budowę kolejnego
miejsca rekreacyjnego w ramach
rządowego programu rozwoju
małej infrastruktury sportoworekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym tzw. Otwartą Strefę
Aktywności (OSA). Złożono już sto-

sowny wniosek do programu rozwoju infrastruktury sportowej Ministerstwa Sportu i Turystki. W tej chwili
trwa weryfikacja i ocena wniosków.
Miasto planuje zlokalizować strefę
aktywności tj. plac zabaw i siłownię
zewnętrzną obok Limanowskiego
Domu Kultury, przy ul. B. Czecha,
na działce ew. nr 358/1, 358/3 - obok
przedszkola „Słoneczko”. Zgodnie
z wytycznymi inwestora plac będzie wyposażony w urządzenia do
zabawy i rekreacji oraz urządzenia
gimnastyczne: biegacz, motyl/ prasa ręczna, narciarz podwójny, przywodziciel, odwodziciel, wioślarz,
twister, wahadło. Ponadto plac

zostanie wyposażony w ławkę
w formie pierścienia,10 ławek
prostych, kosze na śmieci, lampki
solarne, stojak rowerowy, karuzelę, zestaw sprawnościowy z wieżą,
linearny zestaw sprawnościowy,
sześciobok sprawnościowy, huśtawkę wahadłową podwójną: typu
bocianie gniazdo oraz siedzisko,
balansująca belka sprawnościowa.
Będzie też stół do gry w szachy
i chińczyka wraz z ławkami. Celem
niniejszej inwestycji jest stworzenie
przestrzeni umożliwiającej dzieciom i dorosłym właściwy rozwój
psychofizyczny oraz poprawę warunków do aktywności ruchowej.

Most przy ul. Dudka
Miasto
Limanowa
wystąpiło
z wnioskiem do Wojewody Małopolskiego o przyznanie dotacji
na odbudowę mostu w ciągu ulicy
Michała Dudka, w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych.
Most uszkodzony został w 2014 r,
na skutek ulew i od tego czasu

władze miasta zabiegają, by pozyskać
środki na odbudowę. W budżecie
zabezpieczony został wkład własny
na ten cel, jest to 10% kosztorysowej wartości zadania, tyle samo zadeklarowała Gmina
Limanowa, która ma partycypować
w kosztach odbudowy. Obecnie

trwa postępowanie przetargowe,
którego rozstrzygnięcie uzależnione jest od uzyskania promesy
na dotację (w wysokości 80%
kosztów odbudowy). Najkorzystniejsza oferta opiewa na kwotę
3 070 956,13 zł.

Rusza przebudowa budynku LDK i budowa Biblioteki
15 marca br. zostały zwarte umowy na przebudowę budynku przy
ul. Cecha w Limanowej dla potrzeb
Limanowskiego Domu Kultury
i Miejskiej Biblioteki Publicznej.
Wykonawcą robót została wyłoniona w drodze przetargowej, Firma Budowlana GURGUL - Piotr
Gurgul z Limanowej. Umowę
na część dotyczącą przebudowy
LDK, opiewającą na kwotę
9 616 170,76 zł, podpisał Burmistrz
Miasta Limanowa Władysław
Bieda. Przebudowa LDK realizowana jest w ramach projektu pn.: „Przebudowa i rozbudowa budynku przy
ul. Czecha w Limanowej dla
potrzeb Domu Kultury z salą
widowiskową” w ramach Osi 6
Dziedzictwo regionalne, Działanie
6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałanie 6.1.3
Rozwój instytucji kultury oraz udostępnianie dziedzictwa kulturowego
dofinansowanego przez Unię EuroNr 27/2018

pejską ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Małopolskiego na lata 2014-2020
(RPO WM) , z maksymalnym możliwym dofinansowaniem w kwocie
1 999 237,09 zł. Umowę na część
dotyczącą Biblioteki na kwotę
11 049 602,00 zł, podpisała Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej

www.miasto.limanowa.pl

- Joanna Michalik. Budowa Biblioteki realizowana jest w ramach
Narodowego Programu Rozwoju
Czytelnictwa, Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016-2020 z maksymalnym możliwym dofinansowaniem w kwocie 1 999 947,00 zł.
Realizacja inwestycji rozpoczyna
się już w kwietniu br., a zakończenie przewidziano na sierpień
2019 r.

www.facebook.com/MiastoLimanowa
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Przyjęty przez Radę Miasta Limanowa regulamin cmentarza komunalnego, ma na celu zapewnienie
porządku i utrzymania właściwego stanu technicznego i estetycznego obiektu, reguluje zasady
lokalizacji i wykonywania grobów ziemnych i grobowców, pozwala na wprowadzenie katalogu
opłat związanych z funkcjonowaniem i utrzymaniem bieżącym cmentarza wraz z dzierżawą miejsc
pochówku.

Regulamin Cmentarza Komunalnego uchwalony

Dotychczasowe regulacje pochodzą z lat ubiegłych, toteż nie odpowiadają stanowi obecnemu i nie
są wystarczające. Uporządkowanie
zasad funkcjonowania cmentarza
komunalnego jest konieczne i uzasadnione, gdyż została przekazana
do użytkowania nowa część cmen-

tarza, gdzie te uregulowania będą
miały zastosowanie.
Urealnienie katalogu opłat pozwoli
na pozyskanie środków na bieżące
utrzymanie cmentarza. Należy również brać pod uwagę fakt, iż cała
rozbudowa została sfinansowana
z budżetu miasta, a koszt utrzymania obiektu pokrywany był do
tej pory w dużej mierze z budżetu
miasta. Zgodnie z przyjętym regulaminem na cmentarzu mogą być
urządzane groby ziemne i groby
murowane pojedyncze, podwójne
i potrójne, w których odpowiednio mogą być urządzone miejsca
pochówku od jednego nawet
do dziewięciu miejsc. Miejsce

pod grób ziemny lub grobowiec
urządza się w według kolejności
i w miejscach wskazanych przez
Administratora Cmentarza. Kopanie grobów ziemnych i przygotowanie grobów murowanych tzw.
„grobowców” w stanie surowym,
będzie mogło być wykonywane wyłącznie przez Administratora Cmentarza. Wysokość opłat ustalona
zostanie w cenniku zatwierdzonym
przez Burmistrza Miasta Limanowa. Dla osób posiadających kartę
mieszkańca (mieszkańców miasta),
do opłat będą miały zastosowanie
odpowiednie ulgi.

Ochotnicze Straże Pożarne w Limanowej wzbogaciły się o cenne urządzenia służące do udzielania
pierwszej pomocy przedmedycznej, to jest torby ratownicze PSP R1, defibrylatory AED oraz nosze.

Cenny sprzęt dla strażaków OSP
Zakup ten możliwy był dzięki
pozyskaniu środków z Funduszu
Sprawiedliwości - Fundusz Pomocy
Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w ramach Programu
I Priorytetu III B „Wsparcie i rozwój
systemu instytucjonalnego pomocy
osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacja
przez jednostki sektora finansów
publicznych zadań ustawowych
związanych z ochroną interesów
osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją

14

skutków pokrzywdzenia przestępstwem”. Fundusz Sprawiedliwości
przekazał na zakup 21666,67 zł
natomiast wkład miasta wyniósł
4333,33 zł. Zakupiony sprzęt jest
niezwykle ważnym nabytkiem, bo
to właśnie strażacy ochotnicy często są pierwszymi osobami, które
docierają na miejsce pożarów jak
również innych zdarzeń losowych.
W porę udzielona pierwsza pomoc
przedmedyczna może uratować
zdrowie, a nawet życie osób poszkodowanych. Często nie zdajemy
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sobie sprawy z tego, że strażak ochotnik to nie tylko osoba,
która gasi pożary, ale również przeszkolony ratownik do udzielania
pierwszej pomocy przedmedycznej.
Ochotnicze straże pożarne działające w mieście Limanowa mają
21 takich ratowników. Dzięki
właściwie przeszkolonym strażakom mającym odpowiedni sprzęt
mamy większą szansę na ograniczenie skutków wielu tragicznych
zdarzeń.
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W tym roku będziemy uroczyście obchodzić setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.
Dumni jesteśmy z tego, że oficjalne, państwowe obchody rozpoczęły się na ziemi limanowskiej.

Powstanie Pomnik Józefa Piłsudskiego

Kiedy Józef Piłsudski wspominał
Limanową powiedział: „Tu czułem
się w Ojczyźnie, czułem się potrzebny dla niej jako jej obrońca”. Pamiętamy o tych słowach, ale i o całym
czynie zbrojnym tego wielkiego Polaka. Chcąc uczcić naszego
bohatera Limanowskie Stowarzyszenie Historii Ożywionej Jabłoniec
1914 zwróciło się do Rady Miasta z inicjatywą budowy pomnika
komendanta Józefa Piłsudskiego.
„Pomnikiem tym chcemy docenić
także wszystkich bohaterów, dążących do odzyskania niepodległości Polski - na polach bitewnych
i w gabinetach politycznych” – mówią
pomysłodawcy.
„Dla przeprowadzenia inicjatywy budowy pomnika zawiązało się
Stowarzyszenie LIMANOWIANIE
W STULECIE NIEPODLEGŁOŚCI – mówi Adam Lachcik prezes
stowarzyszenia. Posiadamy osobowość prawną. Mamy opracowany
już projekt pomnika Komendanta
Józefa Piłsudskiego na Kasztance,
autorstwa Andrzeja Pasonia magistra sztuki, artysty rzeźbiarza.
Gromadzimy szerokie grono osób
chcących przyczynić się do godnych
obchodów naszego narodowego
święta. Każdy może zaangażować
się w dzieło budowy tej szczególnej
Nr 27/2018

dla miasta pamiątki. Poprzednie
pokolenia limanowian nie żałowały
wysiłku ani środków, aby uszanować
to, co dla nas Polaków jest święte. Nie bądźmy gorsi, oni przecież
budowali pomniki w dużo cięższych
materialnie czasach i dali radę”.
Władze miasta popierają tę inicjatywę. Pomnik Komendanta Józefa
Piłsudskiego na Kasztance, wznoszony w 100. rocznicę odzyskania
przez Polskę niepodległości, będzie
zlokalizowany na rondzie na Ma-

www.miasto.limanowa.pl

łym Rynku - na działce ewidencyjnej Nr 452/3 obręb 5, stanowiącej
własność Miasta Limanowa. Miejsce to będzie godnym uhonorowaniem osoby Komendanta i wszystkich walczących na rzecz odzyskania niepodległości przez Polskę.
Dzięki tej lokalizacji pomnik będzie
dostępny dla mieszkańców i turystów odwiedzających nasze miasto.
Realizacja pomnika ma być wykonana ze zbiorki publicznej, głównie
z datków mieszkańców Limanowej.
Ofiarodawców chcących wesprzeć
budowę pomnika prosimy o wpłaty
na konto Stowarzyszenia „Limanowianie w Stulecie Niepodległości”
Bank Spółdzielczy w Limanowej,
nr konta: 41 8804 0000 00700001
2021 0001 lub bezpośrednio
w kasie Banku Spółdzielczego
w Limanowej, nie ponosząc dodatkowych opłat. W podziękowaniu
za finansowe wsparcie inicjatywy,
Stowarzyszenie przesyłać będzie na
adresy ofiarodawców – pamiątkowe
cegiełki. Dwustu pierwszych ofiarodawców, którzy wesprą budowę pomnika kwotą co najmniej 1500 zł,
zostanie upamiętnionych imienną
granitową płytką wbudowaną w cokół pomnika.

www.facebook.com/MiastoLimanowa
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Miejskie mikroprojekty dofinansowane
zy wzbogacone będą występami
zespołów
regionalnych,
które
oprócz tańca i śpiewu zaprezentują
także obrzędy regionalne. W trakcie
imprez poza publikacją dystrybuowane będą uczestnikom także
gadżety promujące mikroprojekt.
Realizacja projektu przyczyni się
do ochrony mało znanego i często
pomijanego elementu dziedzictwa
kulturowego polsko-słowackiego
pogranicza, jakim są tradycje kulinarne. Bezpośrednio zwiększy się
poziom wykorzystania dziedzictwa
kulturowego przez odwiedzających
i mieszkańców Limanowej i Dolnego Kubina. Pozwoli na większe
docenienie tradycji kulinarnych obu
regionów i dalsze poznawanie tego
dziedzictwa.
Drugi projekt pn.:„Ochrona tradycji i technik pożarniczych
z przełomu wieków na obszarze pogranicza”, otrzymał dofinansowanie 49 993,67 euro oraz
z budżetu Państwa 3 380,69 euro.
Całkowita wartość projektu opiewa
na kwotę 67 613,84 euro.W ramach
projektu odrestaurowane zostaną
2 historyczne wozy strażackie tzw.
sikawki konne. Eksponaty te zostaną
wykorzystane w trakcie inscenizacji przedstawiającej rekonstrukcję
historycznej akcji gaśniczej po obu
stronach granicy oraz zawodów

strażackich dla dzieci i młodzieży
zorganizowanych w Limanowej.
Następnie odrestaurowane wozy
wraz z wyposażeniem będą stanowiły element „żywej historii” wyeksponowany w specjalnie do tego
przystosowanych i oświetlonych
gablotach ekspozycji przy remizach strażackich OSP Limanowa
i OSP Łososina Górna. W ramach
mikroprojektu w lipcu podczas Jarmarku Historycznego w Limanowej
oraz we wrześniu podczas święta
Dolnego Kubina zorganizowana
zostanie rekonstrukcja historycznej
akcji gaśniczej. Będzie służyła ona
prezentacji tradycyjnych dawnych
technik gaśniczych z wykorzystaniem odrestaurowanych dwóch
zabytkowych wozów strażackich
(sikawek konnych) i odnowionych,
historycznych mundurów strażackich (na każdy komplet składa się
bluza, spodnie, pas z toporkiem
hełm, buty). Efektem przeprowadzonej rekonstrukcji będzie film,
który następnie zostanie powielony na DVD i wraz z wydanymi
ulotkami o historii OSP będzie służył utrwaleniu i upowszechnieniu
wiedzy o tradycjach pożarniczych
regionu wśród społeczności całego pogranicza polsko-słowackiego.
Oba mikroprojekty realizowane
będą w bieżącym roku.

Wóz strażacki po rekonstrukcji

Miasto Limanowa uzyskało dofinansowanie na dwa mikroprojekty:
kulinaria i pożarnictwo. Pierwszy
projekt „Poznać przeszłość i zadbać o jej przyszłość - kulinarne tradycje Limanowej i Dolnego Kubina ważnym elementem
krajobrazu kultury pogranicza
polsko-słowackiego” otrzymał dofinansowanie 44 548,75 euro, natomiast wartość całego projektu to
52 410,30 euro. Unijne środki na
ten cel przyznane zostały za pośrednictwem Euroregionu „Tatry”.
Limanowa i Dolny Kubin posiadają
wieloletnie i bogate doświadczenie
we wzajemnej współpracy. Współpraca obu miast jest długotrwała i ugruntowana, ale do tej pory
zupełnie nieodkryty i nieznany
pozostał aspekt tradycji kulinarnej
obu regionów, który łączy transgranicznych partnerów. Można
zaobserwować wspólne inspiracje,
przenikanie się tradycji, podobne
sposoby przygotowywania potraw,
przyrządy kucharskie, a także wciąż
żyją osoby znające te tradycje, lecz
nigdy nie zostało to zinwentaryzowane, ocalone i przekazane młodemu pokoleniu. W ramach projektu
zorganizowane zostaną warsztaty
kulinarne, powstanie aplikacja
z bazą przepisów i filmów instruktażowych uwiecznionych podczas
warsztatów, wydana zostanie papierowa publikacja zawierająca proste
przepisy na przyrządzenie smaków
pogranicza, a także, po obu stronach
granicy, odbędą się imprezy kulinarne prezentujące efekt warsztatów.
W trakcie imprez uczestnicy warsztatów - polskie i słowackie koła
gospodyń zaprezentują potrawy
naszych przodków wytwarzane
tradycyjnymi metodami. Uczestnicy imprez będą mieli możliwość
degustacji przygotowanych potraw
regionalnych. Dodatkowo impre-

16

www.miasto.limanowa.pl

www.facebook.com/MiastoLimanowa

Nr 27/2018

I N FORMATOR MI E J SKI

Płatności bezgotówkowe w magistracie
Od 10 stycznia br. w Urzędzie Stanu Cywilnego w Limanowej można
dokonać płatności bezgotówkowej,
za opłatę skarbową przy pomocy
terminala płatniczego. Płatności
takie respektuje również Straż Miejska. Wprowadzone udogodnienia
są odpowiedzią na oczekiwania
mieszkańców. To, że Polacy coraz
chętniej korzystają z transakcji bezgotówkowej potwierdzają cykliczne
badania Narodowego Banku Polskiego. Możliwość uregulowania
należności kartą płatniczą to niewątpliwie wygodny i bezpieczny
sposób uiszczenia opłat oraz znaczne udogodnienie dla petentów.

Maciej Kot brązowym medalistą na olimpiadzie
Do jednego z największych sukcesów w historii polskich sportów zimowych przyczynił się „Przyjaciel
Miasta Limanowa” Maciej Kot, odznaczony honorowym tytułem i medalem w 2017 r. przez Radę Miasta
Limanowa, który razem z Kamilem Stochem, Dawidem Kubackim
i Stefanem Hulą stanął na trzecim
stopniu olimpijskiego podium.

Foto: PAP/Grzegorz Momot

Polska reprezentacja skoczków narciarskich, pierwszy raz w historii,
wywalczyła brązowy medal w konkursie drużynowym na olimpiadzie
w koreańskim Pjongczangu. Złoto
wywalczyli Norwegowie, a srebro
przypadło w udziale Niemcom.
Jeszcze niedawno Polacy zupełnie
nie liczyli się w konkursach drużynowych, odstając od czołówki.

Nr 27/2018
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Z kącika ekodoradcy
Pomiary zanieczyszczenia powietrza
w Limanowej

Rozpoczęto stały monitoring jakości powietrza i parametrów
środowiskowych na terenie Miasta

Limanowa. Urządzenie
pomiarowe EcoGuard
zostało zainstalowane
mobilnie
i
będzie
zmieniać swoją loka-lizację. Mieszkańcy
mają możliwość śledzenia pomiarów z różnych
lokalizacji w mieście.
Urządzenie
wyposażone jest w czujniki,
które rejestrują stężenia zanieczyszczeń powietrza i gazów tj:
temperaturę, wilgotność, ciśnienie,

zanieczyszczenia pyłami PM1,
PM2.5, PM10, CO, CO2, NO,
NO2, SO2, O3. Podstawowe wyniki
z pomiarów dostępne są na stronie:
http://ekonetwidget.azurewebsites.net/limanowa, natomiast szerszy zakres pomiarów po zalogowaniu na stronie: www.portal.
ekoguard.pl; hasło: limanowa;
login: limanowa. Istnieje również możliwość pobrania aplikacji
ecoGuard na stronach internetowych sklepu GooglePlay.

„Łapiemy Smogo-smoka w Limanowej” – działania w ramch programu LIFE
23 lutego br. na stoku Łysej Góry
podczas wydarzenia plenerowego,
Ekodoradca przeprowadził akcje
aktywizacyjno-edukacyjną z cyklu
„Łapanie Smogo-smoka w Limanowej”. Dzieci i młodzież miała szanse
uczestnictwa w konkursie z zakresu
ochrony powietrza. Ekodoradca
wyjaśniał zagadnięcia i pojęcia
z tej dziedziny, zachęcał do postaw i rozwiązań proekologicznych
w gospodarstwach domowych.
Informował o możliwościach pozyskania dotacji i udzielał porad
a także informował o konkursie
ekologicznym. Ponadto ogłoszony został konkurs na napisanie
bajki o łapaniu Smogo-smoka
w Limanowej, tak by miała szczęśliwe zakończenie. Prace w postaci
książeczki bądź komiksu mają
uwzględniać tematykę jak wyglądałaby Limanowa, gdyby zakrólowały wszędzie odnawialne źródła

energii, czyli energia czerpana
z wiatru, wody i słońca. Regulamin
konkursu dostępny jest na stronie

miasta www.miasto.limanowa.pl.
Termin nadsyłania prac upływa
z końcem marca.

POP-BAZA inwentaryzacji źródeł ogrzewania na terenie miasta
Przyjęty przez Sejmik Województwa Małopolskiego w dniu 23
stycznia 2017 r. program Ochrony Powietrza (POP) dla województwa małopolskiego, nakłada
na wszystkie gminy obowiązek
inwentaryzacji źródeł ogrzewania
i wprowadzenie informacji do bazy
danych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.
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Pozwoli to na programowanie właściwych działań w przedmiotowym
zakresie i ich realizację w przyszłości, tak by odpowiadały potrzebom mieszkańców. W związku
z realizacją zadań POP, Burmistrz
Miasta jako jednostka odpowiedzialna, wystąpił do dyrektorów
szkół i przedszkoli w Limanowej
z prośbą o przekazanie ankiety wła-

www.miasto.limanowa.pl

ścicielom budynków, aby wypełnili ankietę danymi dotyczącymi
ich nieruchomości. Taki sam apel
stosowany jest do wszystkich
mieszkańców, w szczególności do
tych, u których nastąpiła już wymiana źródła (pieca). Ankieta dostępna
jest na stronie miasta, a także w formie papierowej w Urzędzie Miasta
u Ekodoradcy, pokój 34 III piętro.
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Wymiana urządzeń grzewczych -RPO 2014-2020

Od grudnia minionego roku realizowany jest program Regionalnego
Programu Operacyjnego 2014-2020
pn.: ”Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza na terenie Miasta
Limanowa poprzez wymianę kotłów na kotły gazowe i na biomasę”. W ramach programu do chwili
obecnej podpisano 13 umów na dotacje. Docelowo program obejmuje

85 wymian na urządzenia gazowe i 10 na urządzenia na biomasę.
Nabór deklaracji wiążących i skutkujących podpisaniem umowy trwa
do końca marca br. W przypadku niespełnienia wskaźników z wniosku
tj. 95 wymian, uruchomione zostaną listy rezerwowe. Ponadto zweryfikowano 7 wykonawców instalacji
(co,cwu), spełniających warunki

gwarantujące poprawność realizacji
projektu i funkcjonowania instalacji przez okres trwałości projektu.
Trwa nabór ciągły dla wyspecjalizowanych wykonawców. Zgłoszenia
można składać bezpośrednio poprzez wypełnienie formularza wraz
z załącznikami na adres mailowy
Operatora programu (firma ATsys)
lub u Ekodoradcy.

nych rozwiązań w gospodarstwach
domowych, a także przeprowa-

dzono ankietyzacje dotyczącą
inwentaryzacji ogrzewania. Ponadto 40 sztuk „Zestawów oszczędności energii” przekazano do
Miejskiego
Ośrodka
Pomocy
Społecznej w Limanowej, które
docelowo trafiły podczas wizyt
monitorujących do gospodarstw
potrzebujących. W II fazie projektu LIFE przewidziany jest zakup
kamery termowizyjnej na bezpośredni użytek miasta.

umowę partnerską w ramach realizacji powyższego zadania, przygotowano umowę cywilno-prawną o utworzeniu Klastra Energii
LimaNOWA pomiędzy samorządami gminnymi i podmiotami

gospodarczymi. Formuła Klastra Energii gwarantuje między
innymi wyższą ocenę na dofinansowanie instalacji fotowoltaicznych.

Termowizje
Podobnie jak w ubiegłym roku,
w ramach programu LIFE IP
Małopolska przeprowadzono termowizje budynków na terenie
miasta. Termowizje wykonywano
w godzinach porannych w dniach
15 - 26 stycznia 2018 r. Łącznie zrealizowano 16 termowizji.
Podczas wizji przekazano „zestawy oszczędnościowe” zawierające oświetlenie energooszczędne,
perlatory, ekrany zagrzejnikowe,
zachęcano do stosowania oszczęd-

Fotowoltaika
Wniosek o dotacje na instalacje
OZE - instalacje fotowoltaiczne
w ramach naboru RPO ”Rozwój
infrastruktury produkcji energii
ze źródeł odnawialnych” jest na etapie oceny formalnej. Kontynuując

Ruszają zebrania osiedlowe
W kwietniu rozpoczynają się zebrania osiedlowe władz miasta z mieszkańcami osiedli. Podczas spotkań
Przewodniczący Zarządów Osiedli przedstawią sprawozdanie z realizacji zadań w 2017 r. oraz przedyskutowany zostanie podział środków finansowych będących do dyspozycji danego osiedla na 2018 r. Burmistrza Miasta
Limanowa omówi plany i zamierzenia inwestycyjnych w 2018 r.

Harmonogram osiedlowych zebrań
Osiedle
nr
1
2
3
4
5
6
7
8
Nr 27/2018

Data
zebrania
9 kwietnia 2018
12 kwietnia 2018
4 kwietnia 2018
10 kwietnia 2018
5 kwietnia 2018
6 kwietnia 2018
13 kwietnia 2018
11 kwietnia 2018

Miejsce
zebrania
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1, ul. M.Konopnickiej
Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. St. Jordana
Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. St. Jordana
Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. J. Piłsudskiego 91
Remiza OSP Limanowa, ul. Z.Augusta
Remiza OSP Łososina Górna, ul. Łososińska
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1, ul. M.Konopnickiej
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1, ul. M.Konopnickiej

www.miasto.limanowa.pl
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Godzina
zebrania
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00
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Narodowy program czytelnictwa
W ubiegłym roku miasto uzyskało
dotację celową w wysokości
24 tys. zł, z Województwa Małopolskiego na zakup książek do bibliotek szkolnych w ramach Priorytetu
3 „Narodowego Programu Rozwoju
Czytelnictwa”. Dzięki dotacji oraz
6 tys. zł wkładu własnego, dwie
szkoły: Szkoła Podstawowa Nr 2
i Zespół Szkolno-Przedszkolny
Nr 4, wzbogaciły się o blisko 2000
nowych książek. Zakupów dokonano po konsultacjach z Radami
Rodziców, Samorządami Uczniowskimi, nauczycielami, uwzględniając nową podstawę programową.
Ponadto odbyły się indywidualne
konsultacje z czytelnikami i rodzicami dzięki czemu stworzona została tzw. lista książek preferowanych. Narodowy Program Rozwoju
Czytelnictwa w szkołach, przyczynił się znacznie do wzbogacenia

księgozbioru bibliotek szkolnych.
Wpłynął on także na promocję i rozwój czytelnictwa wśród
dzieci i młodzieży, a także na

wzrost
świadomości
czytelniczej rodziców dotyczącej wpływu
czytania książek na ogólny rozwój
dzieci.

Szkolne gabinety profilaktyki zdrowotnej doposażone
W ubiegłym roku miasto otrzymało dotację celową z Województwa
Małopolskiego na wyposażenie
szkolnych gabinetów profilaktyki zdrowotnej, w szkołach prowadzonych przez Miasto Limanowa.
Celem dotacji jest poprawa
dostępności i jakości świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w gabinetach profilaktyki

20

zdrowotnej w szkołach. W ramach
dotacji celowej zostało zakupione wyposażenie na łączną kwotę
26.680,00 zł.
Zakupiono: kozetki lekarskie, stoliki
zabiegowe, szafki do przechowywania leków i wyrobów medycznych oraz dokumentacji medycznej,
wagi medyczne ze wzrostomierzem,
tablice do badania wzroku, steto-

www.miasto.limanowa.pl

skopy, tablice siatek centylowych
i wiele innych. Dzięki dotacji gabinety pielęgniarskie nabrały nowoczesnego i estetycznego wyglądu.
Zakup nowych sprzętów przyczynił
się zapewne do polepszenia warunków pracy pielęgniarek szkolnych,
a także zapewnił lepszą jakość
świadczonej pomocy uczniom.

www.facebook.com/MiastoLimanowa
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W bieżącym roku Miasto Limanowa po raz kolejny realizowało
projekt „Jeżdżę z głową” w ramach zadania: „Zagospodarowanie
czasu wolnego dzieci i młodzieży”.

Projekt „Jeżdżę z głową”
Całkowity koszt jazdy na nartach
wynosił 95.704,99 zł. Na realizację
projektu z budżetu Województwa
Małopolskiego miasto otrzymało
pomoc finansową w wysokości
41.300,00 zł. Pozdostałe środki tj.
54.404,99 zł pochodziły z budżetu
miasta. Kursy nauki jazdy na nartach
w ramach projektu „Jeżdżę z głową”
realizowane były w okresie od 1 do
28 lutego br. na Stacji Narciarskiej Limanowa-SKI. W projekcie
wzięło udział łącznie 223 uczniów
Szkół Podstawowych Nr 1, 2, 3
i 4. Łącznie zorganizowano 20
grup szkoleniowych. Każdy kurs
obejmował 16 godzin zajęć nauki
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jazdy na nartach tj: 8 wyjazdów na
stok - po dwie godziny nauki jazdy
na nartach podczas każdego wyjazdu. Przy realizacji projektu zatrudnionych było na umowę-zlecenie
20 nauczycieli, którzy sprawowali
opiekę nad dziećmi. Uczniowie
uczestniczący w projekcie mieli
zapewniony transport na stok oraz
każdy uczeń miał wypożyczony
sprzęt tj. narty, buty, kijki, kaski.
Naukę jazdy na nartach prowadzili wykwalifikowani instruktorzy
zatrudnieni w szkółce narciarskiej
SACORP Polska „Limanowa-SKI”,
na podstawie zawartej umowy.
Dzięki realizacji projektu „Jeżdżę
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z głową”, kolejna grupa uczniów
zdobyła podstawowe umiejętności
poprawnej techniki jazdy na nartach,
umożliwiając równocześnie wzrost
ich bezpieczeństwa na stokach
narciarskich poprzez m.in. nawyk
jazdy w kasku. Zakładanym rezultatem realizacji projektu była
również poprawa kondycji i podniesienie ogólnej sprawności fizycznej
uczniów oraz zachęcenie dzieci do
aktywnego, bezpiecznego i rozważnego spędzania czasu wolnego.
Planowane rezultaty zostały osiągnięte, dzieci biorące udział
w projekcie opanowały jazdę na
nartach, nauczyły się zasad bezpieczeństwa na stoku, nabyły nawyk
jazdy w kasku. Dzieci były zadowolone, świetnie spędzały czas na
stoku ucząc się i bawiąc jednocześnie.

www.facebook.com/MiastoLimanowa
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Z każdym rokiem inwentarze Muzeum Regionalnego Ziemi Limanowskiej wzbogacają się o co raz
większą liczbę zabytków. Niezwykle interesujące pod tym względem były ostatnie miesięce, kiedy
to do dworu Marsów trafiły wyjątkowo ciekawe eksponaty.

Co pozyskało limanowskie Muzeum w ostatnim czasie?
Obejrzyj zbiory on-line

Pojawiła się możliwość oglądania
zbiorów on-line. Narzędziem służącym do prezentowania eksponatów
internetowym zwiedzającym jest
specjalistyczny program Navigart
– bezpośrednio eksportujący dane
z muzealnych baz na stronę internetową instytucji pod adresem: www.
zbiory.muzeum.limanowa.pl. Zawartość internetowego katalogu jest
sukcesywnie uzupełniana o kolejne opracowane pozycje. W chwili

obecnej w zakładce „Zbiory on-line” znajduje się 712 pozycji m.in.
zabytkowe dewizki, instrumenty
apteczne i tradycyjny sprzęt domowy przekazany przez Stanisławę Oleksy z Męciny. W 2017 r.
drogą zakupów i darowizn do limanowskiego muzeum trafiło 476
zabytków, z czego 146 uzupełniło
inwentarz działu etnograficznego,
a 284 działu historyczno-technicznego – przede wszystkim eksponaty
związane z dawną farmacją i medycyną. Do zbiorów trafił również
zakupiony obraz limanowskiego
artysty Maksymiliana Brożka – epigona Młodej Polski – „Na jarmarku”
z lat 50. XX w. Poczet Mecenasów
Muzeum powiększył się o kolejną
osobę: Marka Sosenko – krakowskiego antykwariusza, który przekazał muzeum kolekcję instrumentów i archiwaliów aptecznych oraz
własnym kosztem dokonał pełnej
konserwacji XIX-wiecznej wagi
analitycznej. Początek obecnego
roku przyniósł, dzięki zakupowi
od Mariana Ślazyka ze Słopnic,
nowe zabytki uzupełniające zbiory
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etnograficzne o kolekcję poświęconą tradycyjnemu stolarstwu m.in.
warsztat stolarski, „dziad” i „brusek”, a także wzbogacenie działu
historycznego o cenne przykłady myśli technicznej lat 50. i 60.
XX wieku tj.: radia lampowego
Tesla Gavota 2 wyprodukowanego
w 1964 r. w Bratysławie, monumentalnego (740x450x310 cm, waga 24
kg) luksusowego polskiego radia
lampowego Eroica 3201, czy bakelitowego aparatu telefonicznego
RWT MB-59. Do zbiorów muzeum
trafiła także pasja stalowo-brązowa
o wysokości 32,5 cm na okrągłej
profilowanej podstawie o średnicy
11,5 cm, przedstawiająca ukrzyżowanego Chrystusa oraz znajdującą
się poniżej czaszkę ze skrzyżowanymi piszczelami. Powiększeniu uległa także kolekcja dewizek,
dzięki
darowiźnie
Czesława
Pawelskiego – jubilera z Poznania,
który ofiarował trzy dewizki typu
fob chain, wykonane ze srebra próby 835 i płótna tkanego, datowane
na lata 20. i 30. XX wieku. Wszystkie należały do członków korporacji akademickiej, o czym świadczy
tzw. cyrkiel (niem. Zirkiel) indywidualny monogram składający
się z pierwszych liter hasła: Vivat
Crescat Floreat (łac. Niech żyje,
wzrasta i rozkwita) i nazwy korporacji. Kolejnym nabytkiem Muzeum
jest kamienny nagrobek pochodzący z terenu powiatu limanowskiego,
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który jest darem przekazanym przez
wspomnianego już Mariana Ślazyka. Datacja ze względu na niewielką
ilość informacji przekazanych przez
darczyńcę jest utrudniona lecz stan
zachowania kamienia i wstępnie
przeprowadzone badania sugerują
okres 1 połowy XX wieku. Nagrobek składa się z masywnego bloku
wyciosanego w kamieniu piaskowca z płaskorzeźbą przedstawiającą
Pietę. Z zupełnie innej dziedziny
jest z kolei eksponat, który może
być początkiem dla kolekcji współczesnego rzemiosła artystycznego.
Gobelin zatytułowany „BUKIET”,
sygnowany przez uznaną polską
artystkę Krystynę Wojtyna-Drouet
o wymiarach 150x200 cm, to ręcznie wykonana tkanina ozdobna. Gobelin został utkany z wełny owczej,
połączonej z włóknami sizalowymi,
które zresztą do sztuk plastycznych
wprowadziła jako pierwsza właśnie
Krystyna Wojtyna-Drouet. Gobelin
przekazany do limanowskiego muzeum to florystyczna kompozycja
składająca się z syntetycznych form
kwiatów w wąskiej gamie ciepłych
barw nasuwających skojarzenie
złotej jesieni, wykonana z wełny limanowskich owiec. Eksponat, którego wartość jest szacowana na ok.
40 000 zł, został przekazany przez
Annę Drouet z Warszawy – krewną
artystki.
W chwili obecnej pozyskane zabytki podlegają ewidencjonowaniu
i opracowaniu naukowemu, aby
w niedalekiej przyszłości również
znalazły się w internetowej bazie
zabytków Muzeum Regionalnego
Ziemi Limanowskiej.

www.facebook.com/MiastoLimanowa
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Zimowy czas w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Limanowej obfitował w szereg ciekawych
wydarzeń bibliotecznych, w tym: wernisaże i wystawy, konkursy, promocje książek, warsztaty.

Z kalendarza wydarzeń Miejskiej Biblioteki Publicznej
W grudniu w sali Miejskiej Galerii Sztuki eksponowane były pod
wspólnym hasłem ,,Wszystko co nas
łączy” prace Anny Szewczyk wykonane z puzzli oraz różnorodne prace,
autorstwa członków Warsztatu Terapii Zajęciowej. Swoją twórczość
prezentowały również Izabela i Maria Podgórne na wystawie ,,Nasz
barwny świat”, a obecnie można
oglądać obrazy Michała Liszki –
zgromadzone na wystawie pt. ,,Powidoki”. Zima to także czas Świąt,
tym samym w okresie świątecznym
w bibliotece miała miejsce wspólna
Wigilia dla bibliotekarzy z powiatu
oraz wspólne kolędowanie pt. ,,Graj
nam kolędo, graj”. W minionym czasie odbył się powiatowy turniej czytelniczy ,,W zaczarowanym świecie
baśni” przeznaczony dla uczniów
klas czwartych. Podczas spotkań
autorsko-promocyjnych promowano takie nowości wydawnicze jak:
,,Dziesięć” autorstwa członków
Limanowskiego Klubu Literackiego, ,,Kalejdoskop opowiadań” –
polsko-słowacką książkę dla młodych czytelników wydaną przez
Bibliotekę Orawską w Dolnym
Kubinie oraz ,,Niezwykły tydzień
Frani” – Jadwigi Marzec.
W okresie ferii biblioteka prowadziła cykl spotkań dla dzieci w wieku
szkolnym, w ramach zajęć ,,Stop dla
nudy!”. W programie ferii znalazły
się: spotkania filmowe ,,Kinoteka
w MBP czeka”, warsztaty plastyczno-literackie ,,Czytam, poznaję,
tworzę”, warsztaty manualne i komiksowe. Od 1 lutego w Oddziale
dla dzieci i młodzieży trwa akcja
czytelnicza pt. ,,Czytaj – polecaj”
– mająca na celu tworzenie rankingu ulubionych książek naszych
czytelników. Przełom roku to też
czas podsumowań z radością więc
informujemy, że biblioteka limanowska w 2017 roku zarejestrowała
6066 czytelników, którzy odwiedzili książnicę 48300 razy, czytelnikom tym wypożyczyliśmy 110306
egzemplarzy materiałów bibliotecznych. Wszystkim naszym czytelnikom bardzo dziękujemy!
Nr 27/2018
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Z kalendarza wydarzeń Limanowskiego Domu Kultury
26. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
Dzięki 32 wolontariuszom kwestującym tego dnia
oraz wpłatom z licytacji zebrano w Limanowej
kwotę 43 524,11 zł. Kweście towarzyszyła część
artystyczna Finału WOŚP podczas której
wystąpili: Limanowska Orkiestra Kameralna
pod kierownictwem Sebastiana Szymańskiego,
którą podczas koncertu dyrygował Pan Krzysztof
Madziar, artyści z Prywatnej Szkoły Muzycznej
„Teraz My” oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
Nr 4 w Limanowej. Ponadto wystąpili: beatboxer
Bartłomiej Chrustek, akustyczne trio w składzie Julia
Lachiewicz, Adam Nawara i Grzegorz Hałuszczak.

„Hej, Kolęda”
W niedzielę, 21 stycznia, w Bazylice Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej odbył się koncert kolęd
i pastorałek „Hej, kolęda!”. W wypełnionym po brzegi Sanktuarium
wystąpili: Limanowska Orkiestra
Kameralna z gościnnym towarzyszeniem Chóru Puellae Cantantes,
dziecięca grupa Zespołu Regionalnego „Limanowianie” oraz Orkiestra Dęta „Echo Podhala”. Koncert
będący w pewnym sensie podsumowaniem pracy instruktorów
i ludzi kultury zgromadzonych
wokół Limanowskiego Domu
Kultury pięknie opowiedział za
pomocą śpiewu i muzyki o tradycji
Bożego Narodzenia.

„Dziecięca Triada Artystyczna”
Limanowski Dom Kultury zachęca
do udziału w Dziecięcej Triadzie
Artystycznej 2018. W konkursach mogą brać udział uczniowie
przedszkoli i szkół podstawowych
z terenu Miasta Limanowa. I etap
dbył się 21 marca. Przegląd składa się z Małego Konkursu Recytacji Poezji dla Dzieci, Spotkań
Śpiewających Dzieci, Prezentacji
Artystycznych, a od ubiegłego roku
dołożona została czwarta kategoria:
Prezentacje Taneczne. Za udział
w każdej z kategorii oraz za zajęte miejsca, są przyznawane punkty
placówkom oświatowym, z których
te które zdobędą najwięcej punktów otrzymają nagrody finansowe.
W ubiegłym roku w Triadzie wzięło
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udział 539 dzieci z placówek oświatowych na terenie miasta Limanowa. Zwycięzcami były Miejskie
Przedszkole Nr 2 w Limanowej oraz
Zespół Szkół Samorządowych Nr 4
w Limanowej.
Obecnie trwają zgłoszenia do tegorocznej edycji. W tym roku z uwagi
na przebudowę Limanowskiego
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Domu Kultury i brak sali widowiskowej zostaną przeprowadzone
tylko 3 etapy konkursowe. Nie zostanie przeprowadzony etap Prezentacje Artystyczne.Poszczególne etapy odbędą się w sali kinowej przy
ul. Łososińskiej 23: Mały Konkurs
Recytacji Poezji Dla Dzieci – 21
marca, Spotkania Śpiewających
Dzieci - 10 kwietnia, a Prezentacje
Taneczne Limanowskich Dzieci. (4 maja. TRIADA odbywa się więc
na przestrzeni kilku tygodni, gdyż
poszczególne konkursy mają miejsce w różne dni. Finał i ogłoszenie
zwycięskich placówek odbędzie się
3 czerwca 2018 roku podczas Dnia
Dziecka.

www.facebook.com/MiastoLimanowa
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Ferie w LDK

Limanowski Dom Kultury zaprosił
do udziału w zajęciach i warsztatach podczas ferii zimowych. Jak co
roku, na dzieci i młodzież czekały
zajęcia i warsztaty, podczas których
mogli rozwijać swoje zainteresowania i umiejętności artystyczne.
Podczas warsztatów plastycznych
uczestnicy tworzyli m.in. lalki
i postacie ze słynnej bajki „Kraina
Lodu”. Ponadto w trakcie dwóch
tygodni ferii dzieci mogły poznać
techniki wytwarzania ceramiki. Tegoroczną nowością były warsztaty
wokalne prowadzone przez Miro-

sława Witkowskiego – wokalistę,
absolwenta wydziału wokalno-aktorskiego Akademii Muzycznej
w Łodzi w klasie prof. Włodzimie-

rza Zalewskiego, uczestnika m.in.
I edycji programu „The Voice of
Poland”. Uczestnicy zajęć poznali
techniki niezbędne do poprawy własnego głosu, a także zdobyli wiele
cennych rad na temat drogi i kierunku w jakim powinna iść ich dalsza
nauka śpiewu. Organizatorzy prowadzili również zajęcia z robotyki,
która od kilku lat na dobre zagościła
w progach LDK i zapoznaje tych
młodszych i tych nieco starszych
z tajnikami automatyki, budowania
i sterowania robotami za pomocą komputera, smartfonu oraz mikrokontrolerów i programowania.
W trakcie ferii nie zabrakło również
teatrzyków dla dzieci oraz filmów.
Zwieńczeniem ferii była impreza
zimowa dla dzieci „Kraina Lodu”.

„BAJDUREK”
Limanowski Dom Kultury zaprasza do udziału w eliminacjach powiatowych 33. Festiwalu Teatrów Dzieci
i Młodzieży BAJDUREK. Nowosądecki BAJDUREK
jest jedną z najstarszych i najbardziej znaczących imprez teatralnych w Małopolsce. Festiwal odbywa się
w dwóch etapach: eliminacji powiatowych oraz spotkania finałowego w Nowym Sączu dla ok. 30 najlepszych grup teatralnych. Festiwal od wielu lat spotyka
się z bardzo dużym zainteresowaniem i żywiołowym
przyjęciem najmłodszej publiczności. Tegoroczny finał
odbędzie się w dniach 12-14 czerwca 2018 r. w Małopolskim Centrum Kultury „Sokół” w Nowym Sączu.
Eliminacje dla powiatu limanowskiego odbędą sie 17
kwietnia o godzinie 10.00 – sala Kina KLAPS przy
ul. Łososińskiej 23 (budynek OSP Łososina Górna).
Nr 27/2018
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Powitanie Nowego Roku

Wielka Orkiestra
Świątecznej Pomocy

Koncert kolęd i pastorałek
HEJ, KOLĘDA!

Dzień Babci i Dziadka
w Miejskim Przedszkolu Nr 2
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Koncert Noworoczny

Graj nam kolędo kolędowanie
w Miejskiej Bibliotece

Dzień Babci i Dziadka
w Miejskim Przedszkolu Nr 1

Bal Karnawałowy
w Żłobku Miejskim
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Limanowski Orszak
Trzech Króli
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Sesja Rady Miasta

Odbiór zmodernizowanego
stadionu sportowego
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DARZEŃ MIEJSKICH
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Stop dla nudy
- ferie w Bibliotece

luty

Zawody Strzeleckie

Slalom gigant
Limanowa SKI

Nauka jazdy na natrach
„Jeżdzę z głową”
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luty

luty

14

luty

Dyskoteka na lodowisku

23

28

Konkurs recytatorski
„Maria Konopnicka
na wesoło”

marzec

marzec

Jadwiga Postrożna
śpiewaczka operowa
w Miejksim Przedszkolu Nr 4

marzec

3

1

11

Wystawa prac Karola
Kłosowskiego w Muzeum

Ferie na stoku narciarskim
Limanowa SKI

Dzień Żołnierzy Wyklętych

Koncert na Dzień Kobiet
Abba Show

WESP
Mars RZYJ BUD
załka
O
Józef WĘ POM
a Piłs
N
udsk IKA
iego

Dwustu pierwszych
ofiarodawców, którzy
wesprą budowę pomnika
kwotą co najmniej 1500 zł,
zostanie upamiętnionych
imienną granitową płytką
wbudowaną w cokół
pomnika
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