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Szanowni Państwo!
Oddajemy w Państwa ręce pierwszy w tym roku numer Informatora Miejskiego. Niniejsze
wydanie zawiera szereg informacji dotyczących najważniejszych miejskich inwestycji oraz
spraw bieżących, które bezpośrednio dotyczą Was Drodzy Mieszkańcy.

Mija przeszło rok od wybuchu pandemii koronawirusa, ponad dwanaście miesięcy nowej, trudnej rzeczywistości w jakiej wszystkim nam
przyszło funkcjonować. Wbrew wynikłym przeciwnościom staramy się
realizować na rzecz dobra miasta,
zaplanowane inwestycje, których celem jest poprawa wizerunku miasta
oraz jakości życia jego mieszkańców.
W minionym roku pomimo pandemii udało nam się zakończyć dwie
wielkie inwestycje związane z przebudową Limanowskiego Domu Kultury oraz oddaniem do użytku nowej
siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej.
W marcu br. zakończyliśmy trwającą
od połowy 2019 roku inwestycję budowy wielopoziomowego parkingu
przy limanowskiej Bazylice, dzięki
czemu w mieście przybyło dodatkowo 250 miejsc parkingowych.
Trwają prace nad powstaniem Kompleksu Parkowo-Rekreacyjnego - na
terenie Parku Miejskiego i w rejonie
Potoku Jabłonieckiego realizowana
jest wielopłaszczyznowa inwestycja,
która ma być miejscem wypoczynku
oraz aktywności ruchowej. Zadanie
wykonywane jest w ramach Programu Rewitalizacji Miasta przy dużym
wsparciu finansowym pozyskanym
z zewnętrznych źródeł.
Na terenie miasta prowadzone są
działania związane z usprawnieniem
komunikacji. W ramach przedsięwzięcia wybudowano już plac ma-

newrowy węzła przesiadkowego
przy ul. Targowej oraz zakupiono
5 autobusów ekologicznych, które realizować będą kursy w ramach
komunikacji miejskiej. Przed nami
budowa nowego dworca oraz wdrożenie Systemu Informacji Pasażerskiej wraz z zabudową 29 fotowoltaicznych wiat przystankowych. Tutaj
też pochwalić się możemy dużym
dofinansowaniem zadania, którego
zakończenie planuje się na połowę
2022 roku.
Na bieżąco czynimy starania celem
pozyskania środków na poprawę infrastruktury drogowej. Z początkiem
roku złożone zostały wnioski na inwestycje drogowe, w tym największy jeśli chodzi o wnioskowaną
kwotę - z funduszu gmin górskich
na budowę mostu na ul. Lipowej
w Sowlinach. Obecnie czekamy na
decyzje o przyznaniu środków.
Mając na uwadze troskę o ochronę powietrza podejmujemy działania mające pomóc mieszkańcom
w działaniach związanych m.in.
z wymianą źródeł ciepła. W ramach Programu „Czyste Powietrze”
planowaliśmy uruchomić fundusz
pożyczkowy, by łatwiej mieszkańcom było sięgnąć po dodatkowe środki. Rolę pożyczkodawców
w tym zakresie zaczęły jednak pełnić banki, stąd Miasto przystąpiło
do nowego Programu „Stop Smog”,
który pomóc ma mieszkańcom o najniższych dochodach w działaniach
związanych m.in. z wymianą źródeł
cierpła lub wykonania termomodernizacji.

Jako samorząd nie zapominamy również o wspieraniu działań mających
na celu zapewnienie bezpieczeństwa
mieszkańcom. Od kilku tygodni OSP
Łososina Górna ma w swym posiadaniu dwa nowe pojazdy strażackie
pozyskane z Funduszu Sprawiedliwości, których zakup dofinansowało
Miasto Limanowa.
Poprzez wydarzenia realizowane
przez instytucje kultury staramy się,
na tyle na ile pozwalają nam obowiązujące przepisy związane z pandemią, wychodzić z ciekawą ofertą
kulturalną. Przedsięwzięcia w tym
zakresie realizują w swej nowej siedzibie Miejska Biblioteka Publiczna,
odnowiony Limanowski Dom Kultury oraz Muzeum Regionalne Ziemi
Limanowskiej.
Przed nami cieplejsze miesiące, czas
w którym rozpędu po zimie nabiorą przedsięwzięcia inwestycyjne.
Naszym celem jest, by był to okres
owocny dla rozwoju, obfitujący
w wiele skutecznych działań oraz
słusznych decyzji służących rozwojowi Miasta.
Na kolejnych stronach Informatora znajdziecie Państwo szczegółowe dane na temat wspomnianych
przeze mnie realizowanych zadań
inwestycyjnych, a także informacje
dotyczące spraw bieżących i podejmowanych inicjatyw. W tym miejscu
odsyłam też m.in. do tematu powstania batalionu WOT w Limanowej, co
jest efektem naszych pięcioletnich
starań.
Zapraszam i życzę miłej lektury.
Władysław Bieda

Burmistrz Miasta Limanowa
Nr 35/2021

www.miastolimanowa.pl

www.facebook.com/MiastoLimanowa

3

I N FORMATOR MI E J SKI

Od 14 marca otwarty parking przy Bazylice
W niedzielę 14 marca kierowcy po raz pierwszy korzystać mogli z miejsc parkingowych na
wielopoziomowym parkingu przy limanowskiej Bazylice. Dzięki nowooddanej inwestycji w samym
centrum miasta przybyło 250 miejsc parkingowych.
Parking działa w oparciu o Regulamin uchwalony przez Radę Miasta
Limanowa, a opłaty od parkujących
ponoszone są tak, jak na parkingu
pod targowiskiem „Mój Rynek”.
W niedziele i święta parkowanie
jest bezpłatne, a opłaty pobierane są
w dni powszednie od poniedziałku
do soboty.
Z parkungu kierowcy korzystać
mogą przez całą dobę. Na miejscu
dostępne są cztery kasy, przyjmujące monety i banknoty, wydające
resztę oraz obsługujące płatności
bezgotówkowe. Kasy honorują
Limanowską Kartę Mieszkańca.
Na terenie obiektu dostępne są toalety dla kobiet, mężczyzn i osób niepełnosprawnych, a także miejsca do
przewijania niemowląt. Pomiędzy
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poszczególnymi poziomami parkingu skorzystać można z windy.
Budowa parkingu zrealizowana została w ramach
zadań, na które Miasto Limanowa pozyskało dotację
z RPO. Inwestycję za kwotę 9 mln 960 tys. zł wykonała
firma „RUKO”.
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Przebudowa skrzyżowania w ciągu DK 28
rozpocznie się 6 kwietnia
Po Świętach Wielkanocnych ruszy inwestycja związana przebudową skrzyżowania u zbiegu
ulic Jana Pawła II, Piłsudskiego, Kopernika i Kolejowej. Roboty związane z realizacją zadania
przesunięto na początek kwietnia, by nie powodować dodatkowych utrudnień w ruchu w okresie
świątecznym.

Rozpoczęcie przebudowy skrzyżowania początkowo planowane było na połowę marca,
jednak zważając na utrudnienia jakie wiązać
się będą z realizacją prac, podjęta została decyzja o przesunięciu inwestycji o dwa tygodnie, tak by w czasie Wielkanocy kierowcy
uniknęli dodatkowych utrudnień. Zważając
na duże natężenie ruchu na miejscu realizacji
inwestycji roboty wykonywane będą pod ruchem wahadłowym, co oznacza spore utrudnienia.
W efekcie realizowanej inwestycji w miejscu
obecnego skrzyżowania powstanie owalne
rondo obejmujące wloty czterech ulic: Piłsudskiego, Jana Pawła II, Kopernika i Kolejowej. Na podstawie porozumienia zawartego
z GDDKiA Miasto Limanowa jest tzw. inwestorem zastępczym dla zadania - samorząd
zajął się przygotowaniem dokumentacji projektowej inwestycji, projektu budowlanego
i wykonawczego, nabył nieruchomość oraz
przeprowadził postępowanie przetargowe,
gdzie wyłoniony został wykonawca zadania
– Spółka „ZIBUD” z Kamienicy, natomiast
realizację prac wraz z nadzorem inwestorskim
sfinansuje GDDKiA.
Inwestycja, wskutek której jedno z najbardziej
kolizyjnych skrzyżowań w mieście zastąpi
rondo, spowodować ma poprawę płynności
oraz zwiększenie bezpieczeństwa w organizacji ruchu.
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Realizacja prac nad powstaniem
Kompleksu Parkowo-Rekreacyjnego
Po okresie zimowym tempa nabrały prace w rejonie Parku Miejskiego oraz Potoku Jabłonieckiego,
gdzie powstaje Kompleks Parkowo-Rekreacyjny. Na łącznej powierzchni ok. 8 ha trwają roboty
związane z odnowieniem oraz odpowiednim zagospodarowaniem terenu. Powstały Kompleks
będzie zarówno miejscem wypoczynku, relaksu, jak i szeroko pojętej aktywności ruchowej. Miasto
Limanowa realizuje zadanie przy udziale pozyskanych funduszy zewnętrznych w łącznej kwocie
12 mln 347 847, 05 zł.
Trwająca od 2018 roku inwestycja z uwagi na trzy źródła dofinansowania oraz wielowątkowość
zadań wykonywana jest etapowo.
W ramach środków pozyskanych
z Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
wykonywane są prace dotyczące
zagospodarowania
zdegradowanych terenów zielonych przy potoku Jabłonieckim i parku miejskiego
oraz budową infrastruktury - jest to
m.in. wycinka chorych, nie wartościowych drzew, pielęgnacja drzew
wartościowych i grup zieleni, makro i mikro niwelacja terenu, wykonanie miejsc pod nasadzenia roślin i ich nasadzenie, a także przeprowadzenie robót budowlanych
w postaci odwodnienia terenu, budowy oświetlenia paku – odnawialne źródła energii, budowy alejek
parkowych, kładek, mostków oraz
wykonanie i montaż małej architektury. W ramach inwestycji jako jeden z elementów Kompleksu Parkowo-Rekreacyjnego powstaje STREFA REKREACJI BIERNEJ
(strefa relaksu) – gdzie mieścić się
będzie amfiteatr nad rozlewiskiem,

Nr 35/2021

polana piknikowa, drewniany taras
z hamakami, metalowa konstrukcja
do leżenia, altany grillowe, kręgi
ogniskowe, altany sensoryczne oraz
romantyczny ogród - miejsce do
zdjęć w plenerze. Wartość pozyskanego dofinansowania to kwota
5 mln 444 023, 05 zł, przy wkładzie własnym miasta wynoszącym
1 mln 616 921,75 zł.

www.miastolimanowa.pl

Dzięki
środkom
pozyskanym
z EFRR wykonywane są prace
polegające na zagospodarowaniu
terenu inwestycji co pozwoli na
utworzenie Kompleksu Parkowo-Rekreacyjnego. Kompleks tworzyć
będą cztery strefy dostosowane do
oczekiwań mieszkańców, a każda z nich spełniać będzie odmienne rodzajowo funkcje, mając na
względzie zróżnicowane potrzeby
społeczne. Powstające strefy, które
tworzyć będą Kompleks Parkowo-Rekreacyjny to wymieniona
wcześniej STREFA REKREACJI
BIERNEJ (strefa relaksu) oraz trzy
pozostałe:

www.facebook.com/MiastoLimanowa
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STREFA SPOTKAŃ TOWARZYSKICH (strefa historyczna, obejmująca teren parku) strefa kontemplacji, miejsce do słuchania muzyki,
organizacji imprez plenerowych
w muszli koncertowej – w centralnej części starego parku na miejscu
starej, niedziałającej fontanny powstanie fontanna posadzkowa, a nad
potokiem Jabłonieckim powstaną
dwie kładki pieszo-rowerowe.

te zadania to 5 mln 610 324,00 zł,
przy łącznej wartości inwestycji
8 mln 694 798,54 zł.

Na terenie rewitalizowanego parku
w rejonie Potoku Jabłonieckiego
powstaje także odcinek ścieżki rowerowej o dł. 1300 mb z nawierzchnią asfaltową, łączący się przy
ul. Z. Augusta z ul. Jabłoniecką i dalej szlakiem ze ścieżką na terenie
gminy Limanowa. W ciągu odcinka
ścieżki, w poprzek potoku Jabłonieckiego wykonano dwa mosty,
a wzdłuż ścieżki postawiono dwie
altany sensoryczne. Ponadto przy
ul. Z. Augusta wybudowana została wiata rowerowa z zapleczem socjalnym. Pozyskane na te zadania
środki to 1 mln 293 500,00 zł, przy
łącznej wartości przedsięwzięcia
wynoszącej 3 mln 496 382,54 zł.
Uruchomienie Kompleksu Parkowo-Rekreacyjnego zaplanowano
w połowie br.

STREFA REKREACJI AKTYWNEJ - miejsce dla osób lubiących
aktywne spędzanie czasu - na
miejscu pumptrack, 2 siłownie zewnętrzne , plac zabaw przeznaczony do zabaw dla dzieci o różnej grupie wiekowej- 14 elementów sportowo – zabawowych, stoły do gry
w tenisa , stół z krzesłami do gier
planszowych, mini golf, wbudowane trampoliny, zbocze saneczkowe,
ścieżka zdrowia, ścieżka z tarasami
widokowymi, psi park.
STREFA REKREACJI WODNEJ- dostosowana do wszystkich
grup wiekowych, wyposażona
w wodny plac zabaw, brodzik dla
dzieci, boisko do siatkówki plażowej.
Teren inwestycji wyposażony będzie w elementy małej architektury – ławki parkowe, kosze na
śmieci, stojaki na rowery, leżaki,
parasole ogrodowe w strefie rekreacji wodnej, oświetlenie parku. Na
całym terenie do lamp parkowych
zamontowany zostanie monitoring
i nagłośnienie. Wartość dofiansowania pozyskanego z EFRR na
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Trwa realizacja zadania dotyczącego usprawnienia
miejskiej komunikacji

Miasto Limanowa realizuje projekt pn. „Niskoemisyjny transport miejski w Limanowej”.
Na inwestycję pozyskano dofinansowanie w wysokości 11 mln 351 609,72 zł, przy całościowej
kwocie zadania wynoszącej 14 mln 416 894,99 zł.

Pierwsze prace w ramach inwestycji już zostały wykonane – wybudowany został plac manewrowy węzła
przesiadkowego przy ul. Targowej
oraz zakupionych zostało pięć ekologicznych autobusów EURO 6,
które realizować będą kursy w ramach komunikacji miejskiej.
Powstanie placu manewrowego
obejmowało budowę skrzyżowania, wykonanie zjazdów indywidualnych, przebudowę ogrodzenia,
oraz montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wiat przystankowych
wraz z wyposażeniem. Na miejscu zabezpieczono sieć kanalizacji deszczowej oraz zamontowano
monitoring wizyjny. Wykonawcą
robót po przeprowadzonej procedurze przetargowej było Konsorcjum:
Przedsiębiorstwo Robót InżynieryjNr 35/2021
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nych „DUDA” i Przedsiębiorstwo
Robót Inżynieryjnych „ BESKID”
G.A. Duda sp.j. z Mszany Dolnej,
która roboty wykonało za kwotę
1 613 388,35 zł, przy dofinansowaniu 1 371 380,09 zł.
Za dostawę autobusów odpowiedzialna była Firma ABP BUS
Sp. z o.o. Sp. k. ze Słupska.Wartość
zadania przy pozyskanym dofinansowaniu w kwocie 3 569 575,00 zł
wyniosła 5 165 385,00 zł.
Kolejnym etapem realizacji przedsięwzięcia jest budowa budynku
dworca - przy zbiegu ul. Kopernika, Targowej i Źródlanej powstanie nowoczesne, dwupoziomowe
centrum przesiadkowe. Planowana
powierzchnia użytkowa nowego
dworca to 260 m2. Kształt budynku będzie nieregularny, otwarty
z przeszkloną elewacją na plac manewrowy i stanowiska autobusowe. Wewnątrz budynku znajdą się:
hol, poczekalnia, pomieszczenia
sanitarno-higieniczne, pomieszczenia techniczne, pokój zabaw dla
dzieci, bar z zapleczem i toalety.
Wszystkie pomieszczenia dostępne
będą dla osób niepełnosprawnych.
Inwestycja z udziałem kosztów zewnętrznych pozyskanych w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego
na lata 2014-2020 w kwocie 929
756,07 zł wyniesie 1 623 000,00 zł,
a wykonawcą robót będzie Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Robót
Inżynieryjnych „DUDA” i Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „
BESKID” G.A. Duda sp.j. z Mszany Dolnej.
Oprócz budowy dworca zadanie
związane z usprawnieniem komunikacji miejskiej obejmuje także:
wdrożenie Systemu Informacji Pasażerskiej, zabudowę odpowiednio
wyposażonych 29 fotowoltaicznych wiat przystankowych, wyposażenie stanowisk operatorów, dostawę i montaż monitoringu wizyjnego oraz wyposażenie parkingów.
Tutaj pozyskane środki na wykonanie prac to 4 772 254,96 zł,
przy łącznej wartości zadania
7 965 751,92 zł. Termin zakończenia projektu zaplanowano w połowie 2022 r.
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Rozbudowana ul. Andrusikiewicza, ul. Łokietka
– po remoncie
Dobiegła końca realizacja zadnia drogowego związanego z rozbudową ul. Andrusikiewicza
oraz remontem ul. Łokietka. Inwestycje wykonane przy dofinansowaniu z Funduszu Dróg
Samorządowych odebrano w pierwszej połowie grudnia 2020 r.

Rozbudowa
drogi
gminnej
ul. Andrusikiewicza w km
0+003,25-0+094,40
Zakres robót obejmował m.in. wykonanie nawierzchni na odcinku
5715,0 m2, nawierzchnia z kostki
brukowej betonowej na dł. 56,95 m2,
krawężników betonowych -197,0 m,
obrzeży betonowych 58,5 m, przebudowę gazociągu, wodociągu, sieci teletechnicznej, budowę oświe-

tlenia drogowego, ogrodzenia z paneli systemowych na dł. 65,40 m
oraz oznakowania pionowego.
Zadanie dofinansowane zostało
z Funduszu Dróg Samorządowych
kwotą 194 941,00 zł, a jego całkowity koszt wyniósł 416 592,08 zł.
Remont drogi gminnej nr
340312K ul. Władysława Łokietka w km 0+001,50-0+221,50

W ramach robót wykonano nawierzchnię na odcinku 774,45 m2,
ściek z prefabrykatów betonowych
221 m oraz palisadę betonową na
dł. 25 m.
Całkowity koszt robót budowlanych wyniósł 273 876,96 zł
przy dofinansowaniu w kwocie
120 786,00 zł.

Miasto wnioskuje o środki na inwestycje drogowe
Z początkiem br. miasto Limanowa złożyło wnioski na dofinansowanie inwestycji drogowych
z Funduszu Dróg Samorządowych oraz Funduszu COVID-19
Mamy 7,1 mln zł dofinansowania
na budowę mostu przy ul. Lipowej
– to informacja dosłownie „z ostat-
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-niej chwili”. Złożony wniosek na
kwotę 7 mln 100 tys. zł na budowę
mostu w ciągu ul. Lipowej uzyskał
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aprobatę, dzięki czemu z funduszu przeciwdziałania skutkom
Covid-19, z puli przeznaczonej na
wsparcie gmin górskich udało się
pozyskać środki stanowiące 85 %
wartości zadania tego zadania.
Nadal czekamy na informacje dot.
pozostałych wniosków, gdzie ubiegamy się o dofinansowania:
1. W ramach FDS – na zadanie
związane z budową drogi łączącej
drogę wojewódzką nr 965 ul. Witosa, z drogą krajową nr 28 ul. Krakowska w Limanowej
2. Ze środków Funduszu COVID-19
– złożone zostały trzy wnioski na
przebudowę dróg: ul. Gawrona,
ul. Biedronia i ul. Kamiennej. Łączna kwota wnioskowanych środków
wynosi 4 mln 160 000,00 zł

www.facebook.com/MiastoLimanowa
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OSP w Łososinie Górnej ma dwa nowe
pojazdy strażackie
14 marca przy remizie OSP w Łososinie Górnej odbyła się uroczystość, podczas której dokonano
oficjalnego przekazania oraz poświęcenia nowych samochodów strażackich, zakupionych dzięki
środkom pochodzącym z Funduszu Sprawiedliwości i budżetu Miasta Limanowa.
Poświęcenia pojazdów dokonał
kapelan małopolskich strażaków
ks. bryg. Władysław Kulig,
ks. Bogdan Stelmach pełniący funkcję powiatowego kapelana druhów
oraz proboszcz parafii pw. Wszystkich Świętych w Łososinie Górnej
ks. Kazimierz Fąfara. Kluczyki do
poświęconych samochodów przekazał uroczyście strażakom wiceminister Edward Siarka, natomiast dowody rejestracyjne - Burmistrz Miasta Limanowa Władysław Bieda.
Nowe samochody w jakie zasiliła się jednostka z Łososiny Górnej
to lekki pojazd ratowniczy Toyota
Hilux oraz Polaris Ranger XP 1000,
dzięki któremu możliwe będzie dotarcie do miejsc zagrożenia nawet
w bardzo trudnym terenie.
Pojazdy przekazane zostały jednostce OSP w Łososinie Górnej
w grudniu ubiegłego roku, a do
chwili obecnej były one odpowiednio doposażane, by w pełni mogły
służyć druhom.
Koszt zakupionych pojazdów wyniósł 508 935 zł, z czego 465 300 zł
pochodzi z Funduszu Sprawiedliwości Ministerstwa Sprawiedliwości, natomiast pozostała kwota
tj. 43 635 zł jest wkładem Miasta
Limanowa.
Posiadanie pojazdów stawia jednostkę z Łososiny Górnej wśród
najlepiej wyposażonych ochotniczych straży w regionie.
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Batalion WOT powstanie w Limanowej
Powstanie batalionu WOT w Limanowej jest ogromną szansą zarówno
dla miasta Limanowa, jak i całego
regionu, gdyż wpłynie to na jego
rozwój wizerunkowy, inwestycyjny
oraz społeczny poprzez powstanie
nowych miejsc pracy.
Batalion lekkiej piechoty w Limanowej zlokalizowany będzie za halą
sportową przy ul. Zygmunta Augusta. Działał on będzie w ramach
istniejącej brygady Wojsk Obrony
Terytorialnej. W najbliższym czasie
Miasto Limanowa podpisze stosowną umowę z Ministerstwem Obrony
Narodowej. Na jej podstawie samorząd we współpracy z Polskim Funduszem Rozwoju wybuduje obiekt,
który przekaże Wojskom Obrony
Terytorialnej.
Podjęta przez Ministra decyzja jest
efektem przychylności ze strony
wielu osób, które wspierały władze miasta Limanowa w dążeniu do
utworzenia batalionu WOT.
Mając to na uwadze Burmistrz Miasta Limanowa wystosował w formie

fot.: www.gov.pl/web/obrona-narodowa

Pięcioletnie starania Burmistrza Miasta Limanowa dotyczące utworzenia batalionu Wojsk Obrony
Terytorialnej w Limanowej stały się faktem. Decyzję o utworzeniu w mieście batalionu WOT
podpisał Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak.

listownej podziękowania do:
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ MARIUSZA BŁASZCZAKA – za podjęcie decyzji
o utworzeniu WOT w Limanowej
oraz do osób, które przyczyniły się
do podjęcia tej decyzji:
Dowódcy Wojsk Obrony Narodo-

wej – gen. dyw. Wiesława KUKUŁY
Sekretarza Stanu MON – Wojciecha SKURKIEWICZA, Senatora
RP – Jana HAMERSKIEGO, a także płk Krzysztofa GONCERZA –
Dowódcy 11 Małopolskiej Brygady
Obrony Terytorialnej.

Miejska Biblioteka Publiczna w Limanowej
uzyskała dofinansowanie mikroprojektu
„Literatura bez granic - transgraniczne związki literackie” to nazwa projektu, który Miejska
Biblioteka Publiczna w Limanowej będzie realizowała od kwietnia do grudnia 2021 roku
we współpracy ze słowacką biblioteką - Oravská knižnica Antona Habovštiaka w Dolnym Kubinie.
Na realizację projektu Miejska Biblioteka Publiczna pozyskała dofinansowanie ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Interreg V-A Polska - Słowacja
2014-2020.
Celem mikroprojektu jest ochrona
i popularyzacja dziedzictwa literackiego w przestrzeni transgranicznej.
W skład projektu będą wchodzić
wykłady tematyczne, warsztaty
rzeźbiarskie dla młodzieży inspirowane literaturą, konkurs plastyczny
dla dzieci oraz inscenizacja znanej
legendy.
Jest że jest to kolejny projekt jaki
Miejska Biblioteka Publiczna realizować będzie z partnerską biblioteką z Dolnego Kubina.
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Książkomat i wrzutnia w Miejskiej Bibliotece
Publicznej już do dyspozycji czytelników
W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Limanowej działają już książkomat oraz wrzutnia do zwrotu
książek. Nowe urządzenia zwiększają dostęp do oferty bibliotecznej oraz umożliwiają szybki zwrot
wypożyczonych pozycji.

Wraz ze zmianą siedziby Miejskiej
Biblioteki Publicznej, która funkcjonuje przy ul. Bronisława Czecha
przy Limanowskim Domu Kultury
wdrażane są nowoczesne rozwiązania ułatwiające czytelnikom dostęp
do książek oraz ich zwrotu.

książkomat automatycznie otworzy
schowek z książką - czytelnik będzie
ją już mógł odebrać.

Łatwy i szybki dostęp do oferty bibliotecznej umożliwia KSIĄŻKOMAT – samoobsługowe urządzenie
pozwalające odbiór zamówionych
wcześniej w bibliotece egzemplarzy.
Chcąc wypożyczyć książkę przez
książkomat złożyć trzeba będzie
zamówienie na stronie biblioteki wchodząc na katalog księgozbioru
on line. Wybraną z katalogu pozycję
personel biblioteki umieści w książkomacie, a zamówienie oznaczone
już jako gotowe do odbioru czytelnik
będzie mógł zobaczyć w systemie
bibliotecznym – system powiadomi o możliwości odbioru wybranej
książki.
Odbiór książki z książkomatu nastąpi przy użyciu Karty Bibliotecznej
(warunkiem korzystania z książkomatu jest więc posiadanie Karty).
Kartę Biblioteczną przyłożyć będzie
trzeba do czytnika Kart i wówczas
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Szybki zwrot wypożyczonych egzemplarzy umożliwia czytelnikom WRZUTNIA DO ZWROTU
KSIĄŻEK.
Wrzutnia to urządzenie samodzielnego zwrotu książek, które umożliwia oddanie wypożyczonych pozycji
o każdej porze, również poza godzinami pracy biblioteki. Zwrot książki następuje na podstawie danych
zapisanych w etykiecie bibliotecznej wklejonej w książkę - po identyfikacji użytkownika informacja
o zwrocie książki przesłana zostanje
automatycznie do systemu bibliotecznego.
Biblioteczny księgozbiór chroniony jest przed kradzieżą - w książki
wklejone są specjalne etykiety biblioteczne, a w okolicach urządzeń
zamontowane są specjalne atykradzieżowe anteny, które wykrywać
mają próby nieuprawnionego wyniesienia zabezpieczonych książek.
Książkomat oraz wrzutnia zlokalizowane są przy bocznym wejściu
do biblioteki – od strony Skateparku.

www.facebook.com/MiastoLimanowa
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Rekonstrukcja secesyjnej werandy w Muzeum
w ramach polsko-słowackiego projektu
W ramach projektu „In partibus artem – szlacheckie wymiary sztuki na polsko-słowackim
pograniczu” Muzeum Regionalne Ziemi Limanowskiej zrealizuje zadanie związane z rekonstrukcją
secesyjnej werandy. Inwestycja wykonana zostanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego Program Interreg Polska-Słowacja 2014-2020. Wartość całego projektu wynosi
69225,63 EUR, w tym na rekonstrukcję historycznej werandy zaplanowano kwotę 48116,00 EUR.
Prace przy odtworzeniu historycznej werandy dworskiej w Muzeum
Regionalnym Ziemi Limanowskiej
polegać będą na rekonstrukcji tego
dawnego elementu architektonicznego o powierzchni 49,56 m2, przylegającego do wschodniej ściany
Dworu Marsów. Na miejscu wykonane zostaną prace
ziemne, izolacyjne,
oraz betonowe fundamenty. Konstrukcja werandy oparta
zostanie na drewnianych słupach osadzonych na betonowym
podłożu.
Weranda
wyposażona zostanie
w stolarkę drzwiową
i okienną, a posadzka
wewnątrz werandy
wykonana zostanie z płyt kamiennych. Wszystkie zaplanowane prace wykonane zostaną zgodnie z pozwoleniem konserwatora zabytków.
Obecnie prowadzona jest procedura
związana z wyborem wykonawcy
robót i zaraz po jego wyłonieniu
rozpoczną się prace przy odtworzeniu historycznej werandy.
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Rekonstrukcja secesyjnej werandy
to kolejna inwestycja jaka w ostatnim czasie realizowana jest w Muzeum. Z końcem ubiegłego roku
w dworze Marsów wymienione
zostało poszycie dachowe z zastosowaniem historycznej marsylskiej
dachówki ceramicznej angobowa-

nej, wymieniono rynny i spusty oraz
wykonano izolację dachu, która
w przyszłości pozwoli na adaptację
poddasza na cele muzealne. Zadanie zrealizowano w ramach projektu „Limanowa i Kieżmark – magdeburskie miasta na polsko-słowackim szlaku handlowym” dofinansowanego ze środków EFRR oraz
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budżetu państwa za pośrednictwem
Związku Euroregion „Tatry” o łącznej wartości 135583,52 EUR, przy
czym w ramach zadania za kwotę
ok. 100 000,00 PLN zrealizowano przedsięwzięcie polegające na
przygotowaniu nowoczesnej wystawy dotyczącej historii Limanowej
od XVI do XVIII w.
Przypomnijmy - stojący w parku miejskim
(dawnym
ogrodzie dworskim)
budynek jest najstarszym zachowanym
i jednym z najważniejszych zabytkowych obiektów w Limanowej.
Ostatni remont generalny budynek przechodził na początku lat 90. XX w.,
jednak nie zatrzymało to degradacji
substancji zabytkowej. Dzięki pozyskanym środkom obecnie realizowane są konieczne prace renowacyjne, co ma na celu zabezpieczenie cennych zbiorów muzealnych,
a także powstrzymanie niszczenia
zabytkowego dworu.

www.facebook.com/MiastoLimanowa
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Program „Mieszkać w LimaNowej” - mieszkania
przy ul. Fabrynej mają już swoich właścicieli
Dobiegła końca realizacja Programu „Mieszkać w LimaNowej” związanego z naborem wniosków
o nabycie mieszkań w nowym bloku przy ul. Fabrycznej 4 w Limanowej. W ostatnim czwartym
naborze na mieszkania podpisanych zostało 12 umów na zakup mieszkań. Oznacza to, że wszystkie
22 mieszkania jakie mieszczą się w bloku przy ul. Fabrycznej znalazły już swoich właścicieli.

Program „Mieszkać w LimaNowej”
rozpoczął się w lutym 2019 roku.
Wówczas Miasto Limanowa podpisało z Miejskim Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
spółka z o.o umowę dotyczącą powierzenia do realizacji zadania Mia-

sta polegającego na realizacji i zarządzaniu Programem. Rozpoczęły
się prace związane z budową budynku mieszkalnego oraz rozpisywane były okresowe nabory na wykup mieszkań, zgodnie z zapisami
programowymi. Ostatnie wnioski

w ramach ogłoszonego czwartego
naboru lokali mieszkalnych składać można było od 14 grudnia 2020
roku do 8 stycznia 2021 r. Nabór
ten dotyczył 12 mieszkań, a w jego
efekcie podpisano ostatnie umowy
na zakup lokali mieszkalnych.
Nowy, odebrany w czerwcu 2020
roku budynek przy ul. Fabrycznej 4
mieści łącznie 22 mieszkania, które
wyposażone są w nowoczesną infrastrukturę o wysokim standardzie
elektrotechnicznym i telekomunikacyjnym (światłowody). Budynek
posiada estetyczny i nowoczesny
wygląd oraz położony jest w dogodnej lokalizacji.
Ostatni nabór spotkał się z dużym
zainteresowaniem – na niektóre
lokale złożono po kilka wniosków,
a pytania od osób zainteresowanych
nabyciem mieszkania pojawiały się
jeszcze po upływie terminu składania wniosków.

Apel o przyłączanie nieruchomości do sieci
kanalizacyjnej i wodociągowej
W związku z koniecznością osiągnięcia efektu ekologicznego
polegającego na podłączeniu nowych użytkowników do sieci
kanalizacyjnej oraz sieci wodociągowej w ramach zakończonego
w 2019 r. projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
pn. „Rozbudowa sieci wodno – kanalizacyjnej w ramach aglomeracji
Miasta Limanowa – z wykorzystaniem energii odnawialnej dla
oczyszczalni ścieków”, apelujemy do mieszkańców o dokonywanie
stosownych przyłączy swoich nieruchomości.
Sieć kanalizacyjna i wodociągowa
w ramach projektu została oddana
do użytkowania w latach 20172019, jednak warunkiem niezbędnym do prawidłowego rozliczenia
dotacji jest podłączenie budynków
mieszkalnych objętych projektem
do kanalizacji sanitarnej i do sieci
wodociągowej. Pozwoli to na osiągnięcie zakładanego efektu ekologicznego, a jego brak - skutkować
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będzie koniecznością zwrotu otrzymanego na zadanie dofinansowania
wraz z odsetkami.
W związku z powyższym Burmistrz
Miasta Limanowa wzywa właścicieli nieruchomości, którzy nie dokonali przyłączy do rozpoczęcia
działań celem przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej
i sieci wodociągowej.
Celem dopełnienia formalności,

www.miastolimanowa.pl

a także wykonania przyłącza mieszkańcy proszeni są o kontakt z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji
MZGKiM sp. z o.o. przy ul. Starodworskiej, nr tel. 18 337 60 58.
Nadmieniamy, że w określonych
przypadkach MZGKiM sp. z o.o.
oferuje płatność za wykonanie przyłącza w ratach uzgodnionych z właścicielem nieruchomości.

www.facebook.com/MiastoLimanowa
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Maszyna komunalna zadba o utrzymanie czystości
w mieście
Miasto Limanowa zakupiło specjalistyczną maszynę, która dbać będzie o czystość na miejskich
drogach, placach i parkingach.
Pojazd komunalny marki Holder X45 wyposażony jest w silnik
spalinowy i napęd na cztery koła.
Maszyna posiada wielofunkcyjny
zbiornik do zamiatania i odkurzania, myjkę wysokociśnieniową,
szczotki zamiatające, pług lemieszowy o szerokości120 cm oraz posypywarkę soli i piasku.
Pojazd zakupiony został za kwotę
289 tys. złotych od spółki GRAVIT
z Lublina.

GOSPODARKA ODPADAMI
W MIEŚCIE LIMANOWA

Informacja dla Mieszkańców dotycząca obsługi spraw
z zakresu administracji publicznej związanych
z gospodarką odpadami komunalnymi
Od dnia 7 stycznia 2021 r. MZGKiM Sp. z. o.o. prowadzi obsługę mieszkańców Miasta Limanowa
w sprawach z zakresu administracji publicznej, związanych z gospodarką odpadami komunalnymi,
które wcześniej były realizowane przez Urząd Miasta Limanowa.
Dotyczy to:
wszystkich spraw związanych
z odbiorem odpadów komunalnych
z nieruchomości i wnoszeniem
opłat za gospodarowanie tymi odpadami przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, mieszanych,
letniskowych z terenu Miasta Limanowa
w tym również:
- rozliczania i wyjaśniania stanu
konta płatników oraz windykacji
zaległości w opłatach,
- składania deklaracji i weryfikacji
Nr 35/2021

zamieszczonych w niej danych,
- wyjaśnień w sprawach opłat
i działania systemu gospodarki
odpadami na terenie miasta,
- terminów odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości,
- funkcjonowania Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych,
- kontroli wykonywania przez właścicieli nieruchomości obowiązku
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
Sposób płatności, indywidualne

www.miastolimanowa.pl

numery kont płatników pozostają bez zmian. Wzory Deklaracji
nie ulegają zmianie i są dostępne
na stronie internetowej Miasta
Limanowa oraz stronie internetowej MZGKiM Sp. z. o.o.
Wszelkie
informacje
można
uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-15:00 w siedzibie
MZGKiM Sp.z.o.o., ul. Rzeczna 7; 34-600 Limanowa; tel.:
18 337 24 91 wew. 40 lub
e-mailowo pisząc na adres:
biuro@mzgkim.limanowa.pl

www.facebook.com/MiastoLimanowa
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Złóż wniosek o wydanie Limanowskiej Karty
Mieszkańca i skorzystaj ze zniżek
Zachęcamy mieszkańców Miasta Limanowa do składania wniosków o wydanie LIMANOWSKIEJ
KARTY MIESZKAŃCA. Przypomnijmy - posiadanie Karty Mieszkańca uprawnia do skorzystania
z ulg m.in. w miejskich strefach płatnego parkowania.
Karty Mieszkańca wydawane są
przez Urząd Miasta od niespełna
roku. W okresie tym mieszkańcom
wydanych zostało 335 Kart.
Do otrzymania LKM uprawniony
jest każdy mieszkaniec Miasta Limanowa, który:
-rozlicza podatek dochodowy od
osób fizycznych do Urzędu Skarbowego w Limanowej oraz w swoim
zeznaniu podatkowym deklaruje,
że jego miejscem stałego zamieszkania jest Miasto Limanowa;
- jest niepracującym współmałżonkiem osoby, o której
mowa powyżej
- otrzymuje zasiłek stały
z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Limanowej
Osobom tym LKM wydawana jest na podstawie wniosku.
Do otrzymania LKM uprawnieni są również członkowie
rodziny mieszkańca miasta Limanowa składającego wniosek, zamieszkujący
z nim pod tym samym adresem, będący w tym samym
gospodarstwie domowym,
nieuzyskujący dochodów:
- niepracujący współmałżonek;
- dzieci do ukończenia 18
roku życia, kontynuujący naukę
do 25 roku życia;
- osoby niepełnosprawne niezależnie od wieku.
Dane powyższych osób należy podać we wniosku przez osobę ubiegającą się o wydanie Karty Mieszkańca.
Przy składaniu wniosku należy
przedłożyć do wglądu:
1) dokument tożsamości;
2) pierwszą stronę PIT za rok
poprzedni poświadczoną przez
Urząd Skarbowy w Limanowej
(zawierającą prezentatę – pieczęć
Urzędu lub w przypadku rozlicza-
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nia zeznania PIT drogą elektroniczną – wydrukowaną pierwszą stronę
PIT oraz wydrukowane Urzędowe
Poświadczenie Odbioru);
3) w sytuacji osoby, która w trakcie
roku rozliczeniowego zamieszkała
na terenie Gminy Miejskiej Limanowa i dotychczas rozliczała się
w poprzednim miejscu zamieszkania, wniosek o LKM może zostać
złożony dopiero w następnym roku,
po przedłożeniu przez wnioskodawcę zeznania PIT;

Wypełnione wnioski wraz z wymaganymi załącznikami można
składać na Dzienniku Podawczym Urzędu Miasta Limanowa.
Do wniosku należy dołączyć aktualne fotografie osób objętych
wnioskiem (fotografie w formacie
takim jaki jest wymagany do wydania dowodu osobistego).
Osoby pełnoletnie (dzieci) nie będące już na utrzymaniu rodziców
osiągające dochody i rozliczające podatek dochodowy od osób
fizycznych do Urzędu
Skarbowego
składają
indywidualny wniosek
o wydanie LKM.
Informacje
dotyczące
wydawania Limanowskiej Karty Mieszkańca
można uzyskać:
- osobiście na Dzienniku
Podawczym Urzędu
Miasta Limanowa w godzinach urzędowania
Urzędu Miasta Limanowa
- dzwoniąc pod nr telefonu:
18/ 337 20 54 wew. 151
w godzinach pracy Urzędu Miasta Limanowa

4) w przypadku osób uczących się
powyżej 18. roku życia i kontynuujących naukę do 25. roku życia
– do wglądu dokument potwierdzający kontynuację nauki (indeks
lub ważną legitymację, bądź inny
dokument);
5) w przypadku osób otrzymujących zasiłek stały z Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Limanowej – decyzję o przyznanym
zasiłku stałym wydanym przez
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Limanowej;
6) w przypadku osób niepełnosprawnych - orzeczenie o stopniu
niepełnosprawności;

www.miastolimanowa.pl

Limanowska
Karta
Mieszkańca uprawnia mieszkańców do ulg:
- za parkowanie w strefach płatnego parkowania oraz na parkingu
przy limanowskiej Bazylice
- do ulg przy opłatach za dzierżawę
miejsca pod groby, wnoszonych
w związku z pochówkiem na
cmentarzu komunalnym w Limanowej
- w przypadku posiadania Karty
Mieszkańca obowiązujące opłaty
za usługi komunalne na cmentarzu komunalnym obniżone zostają
o 30%.
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Zgłoś azbest do odbioru – realizacja Programu
usuwania azbestu na terenie Miasta Limanowa
W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
Miasto Limanowa realizuje program „Kompleksowe usuwanie odpadów azbestowych z terenu
miasta Limanowa”. W 2020 roku z terenu Miasta zostało usuniętych 86 ton odpadu zawierającego
azbest.
Do 21 czerwca 2021 r. Miasto Limanowa posiada podpisaną umowę

na dofinansowanie zadania z Zarządem Województwa Małopolskiego
oraz z Firmą odbierającą odpady azbestowe.
Zachęcamy więc mieszkańców, by najpóźniej do
końca maja br. zgłaszali do
odbioru szkodliwe odpady azbestowe. Zgłaszający
zapewniony mają bezkosztowy odbiór azbestu z nieruchomości, jego transport
oraz składowanie na wysypisku odpadów niebezpiecznych.

Osoby zainteresowane usunięciem
ze swojej nieruchomości niebezpiecznego odpadu złożyć powinni
w tym celu stosowny wniosek. Druk
wniosku odebrać można na Dzienniku Podawczym w Urzędzie Miasta Limanowa ul. Jana Pawła II 9.
Celem uzyskania szczegółowej
informacji zainteresowane osoby
proszone są o kontakt z Wydziałem
Zagospodarowania Przestrzennego,
Nieruchomości i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Limanowa nr tel. 18/337 20 54 wew. 170.

Miasto w Programie STOP SMOG
– możliwe dofinansowanie do kwoty 53 tys. złotych
Miasto Limanowa przystępuje do realizacji Programu Stop Smog, którego celem jest pomoc
mieszkańcom o niskich dochodach w wymianie źródeł ciepła oraz termomodernizacji domów
jednorodzinnych.
Najbardziej potrzebujący mieszkańcy mający niskie dochody deklarując chęć wykonania inwestycji poniosą jedynie 10% wartości zadania, 70 % kosztów pokrywać będzie
NFOŚiGW, a 20 % – Miasto. Dodatkowym ułatwieniem Programu
jest, że całą procedurą związaną
ze złożeniem wniosku i realizacją
zadania w imieniu mieszkańców
zajmował będzie się samorząd.

Średnia wartość dofinansowania do
przedsięwzięcia mającego na celu
wymianę lub likwidację starych
urządzeń grzewczych i termomodernizację budynku nie może przekraczać 53 000 zł - jest to kwota
przeznaczona na jeden budynek lub
w przypadku budynków dwulokalowych - jeden lokal.
Podstawowe wymagania jakie muszą spełnić mieszkańcy:
• muszą być właścicielami budynku
lub nie mniej niż w połowie jego
współwłaścicielami
• muszą faktycznie zamieszkiwać
w budynku, w którym zostanie
przeprowadzona inwestycja

Szczegółowy zakres wsparcia jakie
zakłada Program Stop Smog obejmuje:
• wymianę lub likwidację wysokoemisyjnych źródeł ciepła na
niskoemisyjne
• termomodernizację jednorodzinnych budynków mieszkalnych
Kryteria dochodowe:
- w gospodarstwie jednoosobowym: 175% najniższej emerytury tj. od 1 marca2021 r.2189,04 zł brutto (1865,92 netto)
Nr 35/2021

- w gospodarstwie wieloosobowym: 125% najniższej emerytury tj. od 1 marca 2021 r.
-1563,60 zł brutto (1332,80 netto) na osobę

www.miastolimanowa.pl

Chętni mieszkańcy spełniający
określone kryteria, celem dokonania wymiany pieca lub wykonania
termomodernizacji kontaktować
się mogą z Ekodoradcą w Urzędzie Miasta Limanowa pod nr.
tel.: 18 337 20 54 wew. 164 ;
e-mail: emol@miasto.limanowa.pl

www.facebook.com/MiastoLimanowa
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Ankieta-inwentaryzacja źródeł ogrzewania
w Mieście Limanowa
Mieszkańców Miasta Limanowa prosimy o przekazywanie informacji o źródle ogrzewania budynku
lub informacji o przeprowadzonej wymianie, co pozwoli na inwentaryzację ogrzewania budynków
na terenie miasta.
Informacje prosimy przekazywać:
• telefonicznie – dzwoniąc pod
nr tel. 18 337 20 54 wew.164
Dane z wypełnionych ankiet wprowadzone
zostaną do Bazy Inwentaryzacji Ogrzewania Budynków w Małopolsce, co pozwoli
oszacować ilość urządzeń grzewczych podlegających wymianie zgodnie z zapisami
tzw. Uchwały Antysmogowej dla Województwa Małopolskiego i pomoże określić
zapotrzebowanie na udział w zewnętrznych
programach dotacyjnych dotyczących wymian źródeł ogrzewania, dociepleń budynków oraz montażu odnawialnych źródeł
energii.
Liczymy na Państwa współpracę.

Banki przekazały szkołom sprzęt komputerowy
103 komputery, 100 ekranów oraz 9 laptopów
trafiło do szkół z terenu Miasta Limanowa
dzięki darowiźnie trzech banków: ING Bank
Śląski, BNP Paribas, Bank Polska S.A. oraz
Fundacji Citi Handlowy. Sprzęt wykorzystany
zostanie przez placówki oświatowe w celach
dydaktycznych i wychowawczych.
W związku z panującą sytuacją epidemiologiczną
w kraju Miasto Limanowa, przygotowując warunki
techniczne do korzystania przez dzieci z lekcji szkolnych w domu poprzez przekaz internetowy, zwróciło się z prośbą do banków o przekazanie sprawnych,
a wycofanych z użytku służbowego komputerów.
Odzew na prośbę był pozytywny, dzięki czemu do
miejskich szkół trafiło łącznie 103 komputery, 100
ekranów i 9 laptopów, by zapewnić wszystkim
uczniom odpowiednie stanowiska komputerowe.
Burmistrz Miasta przekazał bankom podziękowania
doceniając bardzo wysoko szlachetny gest, zaznaczając że chęć niesienia pomocy uczniom zasługuje
na słowa uznania i szacunku.
Przekazany przez poszczególne banki sprzęt to:
ING Bank śląski: 50 komputerów i 50 monitorów
BNP Paribas Bank Polski S.A.: 50 komputerów,
50 monitorów i 6 laptopów
Fundacja Citi Handlowy: 3 komputery i 3 laptopy
Dziękujemy!
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100. urodziny Rozalii Mamak
1 stycznia br. 100 lat życia ukończyła mieszkanka Limanowej Rozalia Mamak. Władze miasta
złożyły Jubilatce życzenia, na ręce córki Stanisławy i wnuczki Małgorzaty.

Rozalia Mamak z domu Krajewska urodziła się 1 stycznia 1921 r.
w Siekierczynie. W 1936 r. wyszła
za mąż na Stanisława Mamaka ze
Starej Wsi. Wraz z mężem zamieszkała na swojej ojcowiźnie w Siekierczynie, a od 32 lat , po śmierci
męża mieszka w Limanowej u córki
Marii przy ul. Kościuszki.
Jubilatka urodziła 6 dzieci, docze-

kała 7 wnuków, 14 prawnuków i 3
praprawnuków. Była aktywna społecznie na rzecz Kościoła, szkoły
oraz wsi. Mimo iż dożyła tak sędziwego wieku jest sprawna, posługuje
się telefonem komórkowym, słucha
radia i ogląda telewizję.
Z okazji tak pięknego jubileuszu
władze miasta wystosowały dla
Jubilatki List Gratulacyjny z ży-

czeniami wielu kolejnych lat życia
upływającego w spokoju, dobrym
zdrowiu i pomyślności. List Gratulacyjny wraz z pamiątkowym albumem „Ślady Świętego na Ziemi
Limanowskiej” w imieniu Jubilatki
odebrały córka Stanisława i wnuczka Małgorzata.

Miasto pomaga w transporcie do punktów szczepień
Realizując zadanie Wojewody Małopolskiego Urząd Miasta Limanowa organizuje transport dla
osób mających trudności z samodzielnym dotarciem do punktu szczepień przeciwko wirusowi
SARS-CoV-2. Pierwszą osobą która skorzystała z tej formy pomocy Urzędu Miasta i bezpośredniej
pomocy druhów Ochotniczej Straży Pożarnej z ul. Zygmunta Augusta był Pan Roman Ryś.
Osoby, które zdecydowały się zaszczepić i dokonały rejestracji
w placówce Podstawowej Opieki
Zdrowotnej, a które jednocześnie
są osobami niepełnosprawnymi,
mającymi trudności z samodzielnym dotarciem do punktu szczepień
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przeciwko wirusowi SARS-CoV-2,
proszone są o kontakt telefoniczny
z Urzędem Miasta Limanowa pod
nr tel.: 18 337 20 54 wew. 160 lub
162 celem zorganizowania dla
nich transportu.
Transport organizowany
przez
Urząd Miasta Limanowa dotyczy
przede wszystkim dla osób posiadających aktualne orzeczenie
o niepełnosprawności w stopniu
znacznym o kodzie R lub N lub
odpowiednio I grupę z schorzeniami, ale także dla osób mających
obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie
trudności w samodzielnym dotarciu
do najbliższego punktu szczepień.

www.miastolimanowa.pl
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Obchody Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych
W poniedziałek 1 marca odbyły się Powiatowo-Miejskie obchody Dnia Pamięci Żołnierzy
Wyklętych. W uroczystości udział wzięli parlamentarzyści, przedstawiciele władz samorządowych,
służb, instytucji i stowarzyszeń. Wydarzenie uświetniła obecność pocztów sztandarowych oraz
młodzieży zrzeszonej w Związku Strzeleckim „Strzelec”. Obecny był również por. Tadeusz Dębski
- syn Wojciecha Dębskiego „Bicza”, żołnierza września 1939 r., dowódcy oddziału partyzanckiego
„Opór” Batalionów Chłopskich.
Przed kwaterą wojenną na
cmentarzu parafialnym w Limanowej miał miejsce Apel Pamięci, który przeprowadził
dowódca uroczystości starszy
inspektor Małopolskiego Obwodu Związku Strzeleckiego
STRZELEC Stanisław Dębski.
Następnie przy tablicy pamiątkowej pomordowanych żołnierzy niezłomnych przedstawiciele władz oraz obecne na uroczystości delegacje złożyły znicze.
Modlitwę za dusze poległych
żołnierzy wyklętych odmówił
ks. ppłk. Waldemar Rawiński.
Miasto Limanowa reprezentowali Burmistrz Miasta Władysław Bieda, Wiceburmistrz
Wacław Zoń i Przewodnicząca
Rady Miasta Limanowa Jolanta
Juszkiewicz.
Po zakończeniu uroczystości
na cmentarzu delegacje oraz
zgromadzeni goście przeszli do
limanowskiej bazyliki, gdzie
uczestniczyli w patriotycznej
Mszy Św. z udziałem Chóru
Męskiego.
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W dzień poprzedzający poniedziałkowe obchody Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Limanowskim
Domu Kultury miał miejsce patriotyczny koncert w wykonaniu Orkiestry Dętej „Echo Podhala”.

Koncert był okazją do wręczenia
odznaczenia Za zasługi dla Miasta
Limanowa nadanego działającej
przy Limanowskim Domu Kultury
Orkiestrze „Echo Podhala”. Tytuł
i medal przyznany został Orkiestrze
uchwałą podjętą przez Radę Miasta Limanowa w dowód uznania za
wspieranie przedsięwzięć służących
promocji i rozwojowi miasta.
Za kreowanie pozytywnego wizerunku Miasta Limanowa oraz rzeczowe i finansowe wsparcie działań
w zakresie kultury, sportu, turystyki,
oświaty, pomocy społecznej i rozwoju gospodarczego Odznakę Przyjaciel Miasta Limanowa otrzymał
także wieloletni pracownik LDK
Jerzy Dudek. Odznaczenia wręczyli
Burmistrz Miasta Limanowa Władysław Bieda wraz z Przewodniczącą Rady Miasta Limanowa Jolantą
Juszkiewicz.
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Koncert Łukasza Jemioły z okazji Dnia Kobiet
W sobotni wieczór 6 marca w Limanowskim Domu Kultury odbył się wyjątkowy koncert
dedykowany Paniom z okazji Dnia Kobiet. Na scenie wystąpił pochodzący z Limanowej
utalentowany artysta Łukasz Jemioła, który zebrane na sali kinowej przedstawicielki płci pięknej
wprowadził w wyjątkowy muzyczny nastrój. Przed koncertem na przybyłe Panie czekał z koszem
pełnym kwiatów Burmistrz Miasta Limanowa Władysław Bieda.

Tuż przy wejściu na salę kinową
Burmistrz „częstował” wszystkie
Panie tulipanami, okazując w ten
sposób swój szacunek i sympatię.
Przed rozpoczęciem koncertu skierował do zgromadzonych kobiet życzenia zdrowia i uśmiechu każdego
dnia.
Zaraz po życzeniach na scenie pojawił się Łukasz Jemioła, wykonując
specjalnie dobrane dla Pań utwory
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znanych polskich i zagranicznych
artystów. Muzyk zaprezentował też
swoje własne autorskie utwory, które przyjęte zostały gromkimi brawami. Wspaniały kontakt z publicznością sprawił, że wraz z artystą także
Panie włączyły się do wspólnego
śpiewania prezentowanych utworów, a wielokrotnie powtarzane
bisy były potwierdzeniem, że koncert bardzo się podobał.
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Piłkarze z klubów sportowych z miasta Limanowa
nagrodzeni w Plebiscycie Podokręgu Piłki Nożnej
6 marca w Starostwie Powiatowym w Limanowej miało miejsce podsumowanie Plebiscytu
na Najpopularniejszego Piłkarza i Trenera Ziemi Limanowskiej w 2020 roku. W Plebiscycie
organizowanym przez Zarząd Podokręgu Piłki Nożnej w Limanowej wyróżnionych zostało 5
sportowców reprezentujących kluby z Miasta Limanowa.

• WITOLD MROŻEK – MKS
„Limanovia”
• PRZEMYSŁAW GOŁĄB –
MKS „Limanovia”
• MICHAŁ KĘSKA – LKS „Płomień” /Cracovia/
Plebiscyt na Najpopularniejszego
Piłkarza i Trenera Ziemi Limanowskiej przeprowadzony został w kilku kategoriach, a głosowanie odbywało się poprzez ankiety zamieszczone na portalu limanowa.in.
W kat. Najpopularniejszy Piłkarz Ziemi Limanowskiej IV ligi
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II MIEJSCE zdobył KAROL
MUS z MKS „Limanovia”
Natomiast WYRÓŻNIENIA za
osiągnięte w minionym roku wyniki sportowe otrzymali:
• MAREK MROŻEK- MKS „Limanovia” /Varsovia/

www.miastolimanowa.pl

Nagrodzeni piłkarze od przedstawicieli Zarządu Podokręgu Piłki
Nożnej otrzymali Statuetki i Listy Gratulacyjne, a słowa uznania
i gratulacje wyróżnionym sportowcom złożył także Burmistrz Miasta
Limanowa Władysław Bieda, wręczając sportowe upominki.

www.facebook.com/MiastoLimanowa
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Strona internetowa oraz aplikacja promuje trasy
Velo Limanowski
Miasto Limanowa wspólnie z gminami
Kamienica, Słopnice Limanowa oraz Powiatem
Limanowskim jest realizatorem projektu
pn. „Rozbudowa szlaków wielofunkcyjnych
wokół Góry Mogielica i szlaków łącznikowych
w Gminach Limanowa, Słopnice, Kamienica
i Mieście Limanowa wraz z ich połączeniem
z trasą główną VeloDunajec”. W ramach projektu
powstało ponad 23 km nowych tras rowerowych
i szlaków pieszych oraz odnowiono istniejące
szlaki poprzez ich oznakowanie na odcinku
ponad 16 km.

Nowy szlak nazwano Velo Limanowski, gdyż jego trasy zapewniają połączenie z Velo Dunajec,
a inicjatywa samorządów ma teraz
przekładnię w wirtualnym świecie – dostępna jest specjalna strona
www oraz aplikacja, poświęcona
wspólnemu przedsięwzięciu. Projekt związany z rozbudową szlaków wielofunkcyjnych realizowany jest przez samorządy od 2017
roku. W ramach przedsięwzięcia
powstały m.in. miejsca postojowe,
zaplecza informacyjno-sanitarne,
parkingi wyposażone w altany,
wiaty, stanowiska dla rowerów, kosze na śmieci i tablice informacyjne. Na terenie Miasta Limanowa
na dł. 2,86 kmwytyczona została
ścieżka pieszo-rowerowa, która
ma swój początek przy cmentarzu wojennym na Jabłońcu , a koniec - w okolicy potoku Jabłonieckiego. W ciągu odcinka ścieżki
o dł. 1,3 km w rewitalizowanym
parku miejskim w poprzek potoku Jabłonieckiego wykonano dwa
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mosty, wzdłuż ścieżki postawiono
dwie altany sensoryczne, a przy
ul. Z. Augusta wybudowana została wiata rowerowa z zapleczem
socjalnym.
Z końcem ub. roku wydane zostały mapy turystyczne i przewodniki
po powstałej nowej infrastrukturze, a teraz inicjatywa promowana jest w internecie – za pośrednictwem portalu turystycznego

www.miastolimanowa.pl

www.velolimanowski.pl oraz aplikacji na system Android, którą pobrać można bezpłatnie ze sklepu
Google Play. Strona oraz aplikacja
kieruje do miejsc atrakcyjnych pod
względem turystycznym, zachęca
do odwiedzenia ciekawych miejsc
na terenach gmin realizujących projekt, w tym miasta Limanowa, zaprasza do wędrówek wytyczonym
szlakiem pieszym oraz skorzystania
ze ścieżek rowerowych. Na stronie
Velo Limanowski znaleźć można
też praktyczne informacje dot. m.in.
bazy noclegowej, gastronomicznej
oraz opieki medycznej.

www.facebook.com/MiastoLimanowa
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styczeń
Powitanie Nowego Roku
pokazem sztucznych ogni

luty
Spektakl pn. Kandydatki na żonę
w LDK

marzec
Konkurs na kreatywną pisankę
w LDK

marzec
Plebiscyt na Najpopularniejszego
Piłkarza

styczeń
100 urodziny Rozalii Mamak

luty

styczeń
Finał WOŚP w Limanowej

marzec

Koncert Orkiestry Echo Podhala
w ramach obchodów Dnia Pamięci
Żołnierzy Wyklętych

marzec
Koncert Łukasza Jemioły
z okazji Dnia Kobiet

marzec
Sięgaj po marzenia
- projekt w MBP

Obchody Dnia Pamięci
Żołnierzy Wyklętych

marzec
Kwiaty dla Pań z okazji Dnia Kobiet

marzec
Przekazanie pojazdów OSP
w Łososinie Górnej
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