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Drodzy Mieszkańcy,  

Zapraszam Państwa do lektury nowego numeru Informatora Miejskiego. Zawarte w ni-
niejszym numerze informacje to podsumowanie najważniejszych spraw, podejmowanych 
działań i przedsięwzięć dotyczących naszego Miasta w okresie ostatnich tygodni, zarówno 
w zakresie realizowanych inwestycji, jak i spraw bieżących.

Na terenie Miasta Limanowa trwa 
realizacja inwestycji drogowych. 
Od połowy kwietnia wykonywane 
są roboty związane z przebudową 
skrzyżowania na DK28 u zbiegu 
ulic Jana Pawła II, Piłsudskiego, 
Kopernika i Kolejowej, gdzie po-
wstaje rondo. Realizacja zadania 
wpłynie zapewne na usprawnienie 
ruchu oraz bezpieczeństwo kieru-
jących. Rozpoczęły się prace dro-
gowe związane z przebudową ul. 
Fabrycznej, a wraz z tym zadaniem 
ruszy także budowa łącznika tej uli-
cy z ul. Witosa, które realizowane 
będą przy udziale środków pozy-
skanych przez miasto z Funduszu 
Dróg Samorządowych w kwocie 
blisko 2,2 mln złotych. Dofi nanso-
wanie na realizację dużego zadania 
inwestycyjnego otrzymaliśmy tak-
że na budowę mostu w Sowlinach 
przy ul. Lipowej. Pozyskana kwota 
to 7,1 mln zł i tak wysokie dofi nan-
sowanie ze środków zewnętrznych 
pozwoli nam wykonać to jakże 
ważne dla miasta zadanie przy 
udziale środków z budżetu miasta 
stanowiących jedynie 15 % całości 
zadania. Budowa nowego mostu 
ruszy zaraz po zakończeniu trwa-
jącej przebudowy skrzyżowania na 
DK28, tak by uniknąć zakorkowa-
nia miasta. 

Ważną inwestycją jaką realizować 
będziemy wspólnie z Powiatem Li-
manowskim jest budowa Komplek-
su Sportowo-Rekreacyjnego przy 
ul. Kusocińskiego. W ostatnim cza-
sie podpisaliśmy porozumienie na 
wspólną realizację zadania, które 
jako samorządy fi nansować będzie-

my po połowie. Przy tzw. ścieżce 
zdrowia, na wysokości budynku 
I LO w Limanowej zamierzamy 
wybudować kompleks sportowy 
z pełnowymiarowym stadionem 
wyposażonym w trybuny, sześcio-
torową bieżnią lekkoatletyczną oraz 
urządzeniami lekkoatletycznymi.

Dobiegają końca prace trwającej od 
2018 r. inwestycji dotyczącej po-
wstania Kompleksu Parkowo-Re-
kreacyjnego. Z początkiem miesią-
ca maja miał miejsce częściowy od-
biór prac w parku, a w najbliższym 
czasie planujemy odbiór pozosta-
łych robót, tym samym więc i ca-
łości zadania, które będzie zarówno 
miejscem wypoczynku, jak i ak-
tywności na świeżym powietrzu. 

Jako samorząd podjęliśmy także 
działania mające na celu zwiększe-
nie bezpieczeństwa na przejściach 
dla pieszych. Wspólnie z Woje-
wództwem Małopolskim wykona-
ne zostaną doświetlenia przejść dla 
pieszych najpierw przy ul. Witosa 
i ul. Tarnowskiej, a następnie przy 
Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. 
Jordana i przy Zespole Szkolno – 
Przedszkolnym nr 4 przy ul. Rey-
monta. Działania w tym zakresie 
podjęte zostaną także we współ-
pracy z Generalną Dyrekcją Dróg 
Krajowych i Autostrad – tutaj pla-
nujemy w ciągu DK28 wykonać 
doświetlenie trzynastu przejść dla 
pieszych.

Od 6 maja w Limanowskim Domu 
Kultury działa Masowy Punkt 
Szczepień przeciw Covid – 19. 

Punkt ten jest jednym z 40 takich 
powszechnych punktów szcze-
pień jakie działają w całym Woje-
wództwie Małopolskim i czynny 
jest codziennie oprócz niedzieli, 
co umożliwia mieszkańcom nasze-
go regionu większą dostępność do 
szczepionek. 

Jako samorząd staramy się pomóc 
mieszkańcom w pozyskaniu przez 
nich środków na wymianę nieeko-
logicznych źródeł ciepła, czy też 
wykonania termomodernizacji 
budynków. Przy określonych do-
chodach w ramach Programu „Stop 
Smog” istnieje możliwość dofi -
nansowania zadania stanowiącą aż 
90 % jego wartości. Zachęcamy 
mieszkańców do wypełniania spe-
cjalnie przygotowanych ankiet, 
a my jako samorząd wystąpimy 
składając zbiorczy wniosek na 
dofi nansowanie inwestycji, co po-
zwoli uniknąć dodatkowych for-
malności i łatwiej pozyskać środki 
fi nansowe.
Zachęcam do szerszego zapozna-
nia się z tym tematem na stronach 
niniejszego numeru Informatora, 
gdyż wniosek w imieniu mieszkań-
ców planujemy złożyć już w mie-
siącu sierpniu br. 

Miniony okres był także czasem 
różnego rodzaju inicjatyw i wy-
darzeń kulturalnych, jednak co do 
szczegółów oraz szerszego ujęcia 
tematów przeze mnie wspomnia-
nych, odsyłam Państwa na dalsze 
strony wydawnictwa. Życzę miłej 
lektury.

Władysław Bieda

Burmistrz Miasta Limanowa 

Władysław Bieda
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Porozumienie zawarte zostało po-
między włodarzami obu samorzą-
dów – Burmistrzem Miasta Lima-
nowa Władysławem Biedą, a Sta-
rostą Limanowskim Mieczysławem 
Urygą. W podpisaniu i przekazaniu 
umów pieczętujących wspólną re-
alizację przedsięwzięcia uczestni-
czyli również Agata Zięba – Wi-
cestarosta Limanowski i Wacław 
Zoń – Zastępca Burmistrza Miasta 
Limanowa.

Inwestycja dot. powstania kom-
pleksu sportowego przy ul. Kuso-
cińskiego /tzw. ścieżce zdrowia/ na 
wysokości budynku I LO w Lima-
nowej obejmuje budowę:

Kompleks sportowy przy ul. Kusocińskiego wspólnym 
przedsięwzięciem miasta i powiatu
Władze Miasta Limanowa i Powiatu Limanowskiego podpisały porozumienie dotyczące 
realizacji wspólnej inwestycji – budowy obiektu rekreacyjno-sportowego wraz z zapleczem 
i infrastrukturą komunikacyjną przy ul. Kusocińskiego w Limanowej.Przy tzw. ścieżce zdrowia, 
na wysokości budynku I LO w Limanowej powstanie kompleks sportowy z pełnowymiarowym 
stadionem wyposażonym w trybuny, sześciotorowąbieżnią lekkoatletyczną oraz urządzeniami 
lekkoatletycznymi.
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• stadionu pełnowymiarowego 
z trybunami o nawierzchni z tra-
wy naturalnej i bieżnią lekkoatle-
tyczną – 6 torów,

• 2 boisk kortów tenisa ziemnego, 
boiska koszykówki

• urządzeń lekkoatletycznych: 
skoczni w dal, koła rzutu dys-
kiem, młotem, rzutni pchnięcia 
kulą, rzutni oszczepem, skoczni 
o tyczce

• oraz dróg, chodników i parkin-
gów.

Podpisane przez samorządy porozu-
mienie reguluje podział kosztów re-
alizacji zadania po połowie, a kwe-
stie organizacyjne związane z utrzy-
maniem, administrowaniem oraz 
dokładną formą rozliczeń fi nanso-
wych uzgodnione zostaną w drodze 
odrębnych umów.



INFORMATOR MIE JSKI

Nr 36/20216 www.miastolimanowa.pl          www.facebook.com/MiastoLimanowawww.miastolimanowa.pl          www.facebook.com/MiastoLimanowa

Na czas trwania robót, zamknięty 
został wlot od ul. Kopernika oraz 
od ul. Kolejowej, a do dworca PKS 
oraz do ul. Kopernika wyznaczony 
został objazd, który przebiega uli-
cami: Jana Pawła II, Rynek, Mat-
ki Boskiej Bolesnej i Targową. Na 
głównym odcinku od ul. Piłsudskie-
go przez ul. Jana Pawła II do Rynku 
zachowany został ruch dwukierun-
kowy.
Miasto Limanowa jest dla inwe-
stycji tzw. inwestorem zastępczym 
– samorząd przygotował dokumen-
tację projektową zadania, projekt 
budowlany i wykonawczy, nabył 
nieruchomość oraz przeprowadził 
postępowanie przetargowe, które 
wyłoniło wykonawcę robót – Spół-
kę „ZIBUD” z Kamienicy. Samo 
wykonanie zadania wraz z nadzo-
rem inwestorskim fi nansuje Gene-
ralna Dyrekcja Dróg Krajowych 
i Autostrad.
Zakończenie robót planowane jest 
z końcem br.

Przebudowa skrzyżowania w ciągu DK 28
Trwają prace związane z przebudową skrzyżowania u zbiegu ulic Jana Pawła II, Piłsudskiego, 
Kopernika i Kolejowej. W miejscu skrzyżowania powstanie owalne rondo, co wpłynie na poprawę 
płynności w ruchu. 
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Roboty związane z przebudową ul. 
Fabrycznej polegają na rozbiórce 
nawierzchni ulicy i chodników wraz 
z obrzeżani i krawężnikami, a na-
stępnie wykonaniu: kanalizacji desz-
czowej, nowej podbudowy krawęż-
ników i obrzeży, nowej nawierzchni 
asfaltowej ulicy i nowej nawierzchni 
z kostki na chodnikach. W ramach 
zadania wymienione zostanie tak-
że istniejące oświetlenie drogowe. 
Przebudowa ul. Fabrycznej koszto-
wać będzie 885 600,00 zł.
Niebawem ruszy także zadanie doty-
czące budowy łącznika pomiędzy ul. 
Witosa, a ul. Fabryczną. Realizować 
je będzie fi rma ZIBUD Sp. z o.o. 
Sp.k. z Kamienicy, a koszt inwesty-
cji to 2 mln 287 065,84 zł.
Zadania drogowe wykonywane będą 
przy udziale środków pozyskanych 
przez Miasto Limanowa z Rzą-
dowego Funduszu Rozwoju Dróg 
w kwocie 2 mln 193 078, 00 zł, 
w wysokości 50% wydatków kwa-
lifi kowanych. Część kosztów zada-
nia związanego z budową odcinka 
drogi, będącej łącznikiem ul. Witosa 
z ul. Fabryczną dofi nansuje Powiat 
Limanowski.
Zakończenie robót planowane jest 
na listopad br. 
Promesę na realizację zadań dro-
gowych Burmistrz Miasta Lima-
nowa Władysław Bieda odebrał 
z rąk Wicewojewody Małopolskie-
go Józefa Leśniaka 14 maja br. 
podczas sesji Rady Powiatu Lima-
nowskiego.

Ruszył remont ul. Fabrycznej 
Rozpoczęły się prace drogowe związane z się przebudową ul. Fabrycznej. Gruntowny remont drogi 
wykonuje Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe LIMDROG sp. z o.o.
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Budowa mostu pozwoli na otwarcie 
czwartego wlotu ronda turbinowe-
go i prowadzenie ruchu na moście 
w obu kierunkach, co znacznie uła-
twi komunikację na terenie miasta, 
odciążając ulicę Piłsudskiego.
Budowę mostu przewidziano na 
okres od lipca br. do października 
2023 r. jednak realizacja prac ru-
szy zaraz po trwającej przebudo-
wie skrzyżowania w ciągu ulic Jana 
Pawła II, Piłsudskiego, Kopernika 
i Kolejowej, gdzie powstaje ron-
do. Tym sposobem uda się uniknąć 
zakorkowania miasta, co miałoby 
miejsce przy jednoczesnej realizacji 
dwóch tak dużych inwestycji.
Nowy most w ciągu ul. Lipowej bę-
dzie miał ponad 53 metry długości 

i 12 metrów szerokości. Całkowity 
koszt jego powstania to 8 mln 350 
tys. zł, więc przy pozyskanym do-
fi nansowaniu w wysokości 7 mln 

100 tys. zł budowa obiektu wynie-
sie miasto jedynie 1 mln 250 tys. zł.

Władze miasta biorąc pod uwagę, 
że jest to teren osuwiskowy, nie-
zwłocznie zwróciły się za pośred-
nictwem Powiatowego Geologa do 
Państwowego Instytutu Geologicz-
nego w Krakowie i uzyskały aktu-
alizację karty osuwiskowej uaktyw-

nionego osuwiska. Aktualizacja ta 
umożliwia Miastu wystąpienie do 
Wojewody Małopolskiego o wspar-
cie fi nansowe dla opracowania 
dokumentacji geologiczno – inży-
nieryjnej i wykonania możliwie 
jak najwcześniej właściwych prac 

zabezpieczających stabilizację osu-
wiska. 
Obecnie odcinek ul. Paderewskiego 
gdzie powstało osuwisko zamknięty 
jest dla ruchu, a przejechać można 
prawym rozwidleniem tej ulicy, bę-
dącym łącznikiem z ul. Wojska Pol-
skiego.

7,1 mln zł dofi nansowania na budowę mostu 
przy ul. Lipowej

Ul. Paderewskiego częściowo wyłączona z ruchu, 
konieczne badania geologiczne

Miasto Limanowa pozyskało kwotę 7 mln 100 tys. zł na budowę mostu w ciągu ul. Lipowej. Środki 
stanowiące 85 % wartości zadania udało się pozyskać z funduszu przeciwdziałania skutkom 
Covid-19, z puli przeznaczonej na wsparcie gmin górskich. 

W związku z uaktywnieniem się osuwiska na ul. Paderewskiego na osiedlu nad Torem w Limanowej, 
zamknięty został odcinek tej drogi na długości kilkudziesięciu metrów. Na miejscu wykonane 
zostały prace doraźne, które nie dały niestety oczekiwanych efektów. Zamakanie korpusu drogi od 
rozlewiska położonego w dole przy zaporze rumowiskowej powoduje bowiem dalsze osuwanie się 
skarpy drogi, co sprawia że wciąż tworzy się miejscowe zapadlisko. 
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Na miejscu realizowanej od 2018 
roku inwestycji:

• rozpoczęto odbiór pierwszej czę-
ści prac związanych z zagospodaro-
waniem zdegradowanych terenów 
zielonych przy Potoku Jabłonieckim  
oraz na terenie Parku Miejskiego 
wraz z powstaniem infrastruktury, 
gdzie dokonano wycinki chorych, 
nie wartościowych drzew, wyko-
nano: – pielęgnację wartościowych 
drzew i  grup zieleni, – makro i mi-
kro niwelację terenu, – nasadzenie 
nowych roślin, a także przeprowa-

W ramach zadania pn. „Poprawa 
bezpieczeństwa na przejściach dla 
pieszych w ciągu dróg wojewódz-
kich Województwa Małopolskiego” 
do końca br. wykonane zostanie do-
świetlenie przejść dla pieszych przy 
ul. Witosa i ul. Tarnowskiej. War-
tość inwestycji wyniesie 35.000,00  
zł, z czego 30% kosztów w kwocie 
10.500,00 zł zabezpieczy samorząd, 

a resztę pokryje Województwo Ma-
łopolskie. 
Miasto Limanowa złożyło także do 
Wojewody Małopolskiego wnioski 
o dotacje na doświetlenie 
i „wyniesienie” dwóch przejść dla 
pieszych na ulicach miejskich - przy 
Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. 
Jordana i przy Zespole Szkolno – 
Przedszkolnym nr 4 przy ul. Rey-

monta. Szacunkowa łączna wartość 
zadań wynosi 80.000,00 zł, a war-
tość dofi nansowania z budżetu pań-
stwa może wynieść  50% kosztów 
kwalifi kowanych. Realizacja inwe-
stycji w przypadku otrzymania dota-
cji planowana jest do 30 września br.
Porozumienie, w ramach którego 
planowane jest wykonanie doświe-
tlenia trzynastu przejść dla pieszych 
na drodze krajowej DK 28 Miasto 
Limanowa zawrze również z Ge-
neralną Dyrekcją Dróg Krajowych 
i Autostrad. Miasto będzie inwe-
storem zastępczym tego zadania, 
a koszty w wysokości nie większej 
niż 740.000,00 zł poniesie General-
na Dyrekcja Dróg Krajowych i Au-
tostrad. Termin zakończenia zadania 
przewiduje się  30 listopada br.

Inwestycja w Parku Miejskim częściowo odebrana

Bezpieczniej na przejściach dla pieszych

Z początkiem maja miał miejsce odbiór częściowy inwestycji związanej z powstaniem Kompleksu 
Parkowo-Rekreacyjnego w rejonie Parku Miejskiego i Potoku Jabłonieckiego. W odbiorze 
zadań uczestniczył Burmistrz Miasta Limanowa Władysław Bieda, Zastępca Burmistrza Miasta 
Limanowa Wacław Zoń, inspektor nadzoru oraz przedstawiciele wykonawcy zadania.

Wspólnie z samorządem Województwa Małopolskiego i Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych 
i Autostrad Miasto Limanowa realizować będzie zadania mające wpłynąć na poprawę stanu 
bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych.
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dzono roboty budowlane poprzez 
odwodnienie terenu. W ramach 
zadania wykonane zostało także 
oświetlenie parku, powstały alejki 
parkowe, kładki i mostki, a także 
mała architektura w powstałej Stre-
fi e Relaksu  – m.in. altany grillowe, 
kręgi ogniskowe, altany sensorycz-
ne i romantyczny ogród – miejsce 
do wykonywania zdjęć w plenerze, 
a także umocniono zbiornik roz-
lewiska za amfi teatrem. Zadanie 
realizowane jest ze środków Fun-
duszu Spójności w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Infrastruk-
tura i Środowisko 2014 – 2020 
pozyskanych za pośrednictwem 
Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w wysokości 5 mln 444 023,05 zł, 
przy wkładzie fi nansowym miasta 
wynoszącym 1 mln 616 921, 75 zł.

• dokonano także odbioru części 
trzeciej zadania, która obejmowała 
m.in. wykonanie: – ścieżek rowe-
rowych o nawierzchni asfaltowej 
na długości 1300 mb, – powstanie 
dwóch altan sensorycznych oraz 
wiaty rowerowej z zapleczem so-
cjalnym. Pozyskane na to zadanie 
środki w kwocie 1 mln 293 500,00 
zł pochodzą z Małopolskiego Re-
gionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Małopolskie-
go na lata 2014-2020, a wkład 
fi nansowy miasta to 2 mln 202 
882,54 zł.
W najbliższym czasie przewidziany 
jest odbiór reszty prac wykonanych 
w ramach części pierwszej zadania 
oraz część druga robót, realizowa-
nych w ramach Programu Rewitali-
zacji Miasta.Są to inwestycje zwią-
zane z powstaniem trzech stref : 
spotkań towarzyskich – obejmującej 
teren parku, gdzie powstaje m.in., 
nowa posadzkowa fontanna, a nad 
Potokiem Jabłonieckim – dwie kład-
ki pieszo-rowerowe, strefy rekreacji 
aktywnej, gdzie mieścić się będzie 
m.in. pumptrack, dwie siłownie ze-
wnętrzne, plac zabaw, stoły do gry 
w tenisa i do gier planszowych, mini 
golf, trampoliny, ścieżka zdrowia, 
ścieżka z tarasami widokowymi, psi 
park oraz strefy rekreacji wodnej, 
gdzie powstaje wodny plac zabaw, 
brodzik dla dzieci oraz elementy 
małej architektury.
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Wizytując Powszechny Punkt 
Szczepień Wicewojewoda Józef 
Leśniak podkreślił,  że Małopol-
ska znajduje się powyżej średniej 
krajowej jeśli chodzi o ilość wyko-
nanych szczepień, a Powszechny 
Punkt Szczepień w Limanowskim 

Domu Kultury jest osiemnastym 
z czterdziestu, jakie działają w ca-
łym województwie.
Powszechny Punkt Szczepień w Li-
manowskim Domu Kultury otwar-
ty jest przez sześć dni w tygodniu, 
także w soboty. Od poniedziałku do 

piątku czynny jest w godz. 8.00 do 
21.00, natomiast w soboty w godz. 
od 8.00 do 16.00.
Zapisy na szczepienia można doko-
nywać:
– pod numerem telefonu:  790 203 
105 
– lub poprzez infolinię – na numer 
telefonu 989
Działalność Powszechnego Punktu 
Szczepień umożliwia  sprawniejsze 
i szybsze dotarcie mieszkańców na 
szczepienie, co wpłynąć ma na ilość 
wykonanych szczepień w myśl 
założeń Narodowego Programu 
Szczepień.

Powszechny Punkt Szczepień w LDK
6 maja uruchomiony został Powszechny Punkt Szczepień przeciw COVID-19 w Limanowskim 
Domu Kultury. W otwarciu Punktu Szczepień wziął udział Wicewojewoda Małopolski Józef 
Leśniak. Jeszcze przed przyjęciem pierwszych pacjentów Wicewojewoda wraz z Burmistrzem 
Miasta Limanowa Władysławem Biedą odwiedzili stanowiska szczepień.

Uroczystego otwarcia i poświęcenia 
nowo otwartego Oddziału w ponie-
działek 31 maja dokonał J.E. Ks. 
Biskup Tarnowski Andrzej Jeż. 
W otwarciu placówki udział wzięli 
zaproszeni goście, wśród których 
obecny był Burmistrz Miasta Lima-
nowa Władysław Bieda wraz Prze-
wodniczącą Rady Miasta Limanowa 
Jolantą Juszkiewcz i Wiceprzewod-
niczącym Rady Miasta Limanowa 
Stanisławem Orzechowskim.
Uroczyste otwarcie oddziału Po-
radni Specjalistycznej i Telefonu 
Zaufania „Arka” rozpoczął wykład 
inauguracyjny dr hab. Stanisławy 

Tucholskiej - prof. KUL, z Kate-
dry Psychologii Ogólnej Instytutu 
Psychologii KUL. Następnie miało 
miejsce uroczyste poświęcenie po-
mieszczeń Poradni przez J.E. Ks. 
Bp. Andrzeja Jeża. 
W nowym oddziale „Arki” będzie 
można skorzystać z bezpłatnych 
konsultacji prawnika i psychologa. 
Do dyspozycji potrzebujących bę-
dzie także duszpasterz. Rejestracja 
wizyt odbywa się pod tel. 14 692 02 
93, a numer Telefonu Zaufania to 14 
627 40 44.
Katolicka Poradnia Specjalistyczna 
i Telefon Zaufania „Arka” działa 

Otwarto oddział Poradni Specjalistycznej 
i Telefonu Zaufania „Arka”
W Limanowej przy ul. Zygmunta Augusta 35 uruchomiony został oddział Katolickiej Poradni 
Specjalistycznej i Telefonu Zaufania „Arka” mającej swą główną siedzibę w Tarnowie. Oddział 
Poradni powstał we współpracy z Miastem Limanowa.
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w diecezji tarnowskiej od 40 lat. 
Pomoc świadczy nieprzerwanie, 
codziennie i bezpłatnie dzięki dzie-
siątkom wolontariuszy. Działalność 
Poradni ma na celu udzielanie lu-
dziom znajdującym się w różnych 
trudnych sytuacjach życiowych 
wielorakiej pomocy w szczególno-
ści: psychologicznej, pedagogicz-
nej, medycznej, prawnej i duszpa-
sterskiej. 
Siedziba Poradni w Limanowej 
mieści się na I piętrze budynku przy 
ul. Zygmunta Augusta 35 (budynek 
OSP Limanowa).

Polsko-słowackie Jury wyróżni-
ło Miasto Limanowa  za realiza-
cję mikroprojektu w kategorii  IV 
konkursu  - najlepsze wydarzenie 
transgraniczne, a zgłoszony przez 
samorząd projekt dotyczył przed-
sięwzięcia pn. „Ochrona tradycji 
i technik pożarniczych z przeło-
mu wieków na obszarze pogra-
nicza polsko-słowackiego”, które 
realizowane było w 2019 roku.
Podczas Święta Strażaka w ubie-
głym roku  - w maju w Limanowej 
oraz w czerwcu w Dolnym Kubinie 

na Słowacji - zorganizowana zosta-
ła impreza pn.„Rekonstrukcja hi-
storycznej akcji gaśniczej”, przed-
stawiająca historyczne działania 
strażackie po obu stronach granicy 
co przyczyniło się do promowania 
regionu pogranicza.  
Przyznane Miastu Limanowa Wy-
różnienie odebrał Burmistrz Mia-
sta Limanowa Władysław Bieda 
podczas uroczystego podsumowa-
nia konkursu, które miało miejsce 
w siedzibie Związku „Euroregion 
Tatry” w Nowym Targu w dniu 
9 czerwca br.
Konkurs zrealizowany został w ra-
mach projektów parasolowych pt. 
„Łączy nas natura i kultura” oraz 
pt. „Wspólne kształcenie zawodowe 
na pograniczu polsko-słowackim” 
współfi nansowanych przez Unię 
Europejską z Europejskiego Fun-

duszu Rozwoju Regionalnego oraz 
z budżetu państwa w ramach Pro-
gramu Współpracy Transgranicznej 
Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-
2020.

Miasto Limanowa wyróżnione w konkursie 
„MikroLider pogranicza”
Miasto Limanowa otrzymało Wyróżnienie w internetowym konkursie pt. „MikroLider pogranicza”, 
którego organizatorem był Związek Euroregion „Tatry” w Nowym Targu. Uczestnikami konkursu 
były podmioty realizujące mikroprojekty w perspektywie fi nansowej w latach 2014-2020.
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Wspólne świętowanie Dnia Dziecka rozpoczął występ dzieci z Niepublicznego Przedszkola „U cioci Agatki” 
z Tymbarku, gdzie podopieczni tej placówki zaprezentowali się zarówno tanecznie jak i muzycznie, a potwier-
dzeniem ich talentu były gromkie brawa jakie najmłodsi otrzymali od zgromadzonej publiczności.
Niebywałe emocje oraz wielką dawkę śmiechu sprawili dzieciom aktorzy z Teatru Nowego z Nowego Sącza, 
przedstawiając na scenie spektakl „Czerwony Kapturek”, a do wspólnej zabawy zachęcił najmłodszych duet 
Beti&Bobass. W przerwach między przedstawieniami z programem animacyjnym występowali animatorzy ART 
CINEMA – były konkursy, śpiew, zabawa i taniec.
Oprócz spektakli i koncertu na scenie można było porozmawiać z Ekodoradcą i zagrać w grę edukacyjną, za-
poznać się ze sprzętem krótkofalarskim o czym opowiadali członkowie Radioklubu Beskid, zobaczyć piękne 
ozdoby z bibuły w wykonaniu seniorek z pracowni Stanisławy Oleksy oraz  porozmawiać z lektorami szkoły 
językowej McGregor. Przed budynkiem Limanowskiego Domu Kultury zaparkowały wozy strażackie z OSP 
Limanowa i OSP Łososina Górna, karetka z Centrum Szkoleń Ratowniczych oraz sprzęt wodny z Sądeckiego 
WOPR, najmłodsi mieli więc okazję zapoznać się ze sprzętem ratowniczym oraz zdobyć informacje dotyczące 
pracy ratowników i strażaków.
Wszystkim dzieciom dziękujemy za wspaniałą zabawę!

W niedzielne popołudnie 30 maja najmłodsi uczestniczyli w atrakcjach przygotowanych specjalnie 
dla nich  z okazji Dnia Dziecka. Pomimo iż pogoda nie pozwoliła zorganizować wydarzenia jak to 
wcześniej planowano na placu przed LDK, to zabawa była wspaniała a radości i uśmiechów nie 
brakowało.

Dzień Dziecka w Limanowskim Domu Kultury
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Tytuł i odznaczenie „Za zasługi 
dla Miasta Limanowa” otrzyma-
li minister Andrzej Gut-Mostowy 
oraz senator RP Jan Hamerski.
Odznaczenia te przyznane zostały 
w myśl podjętych przez Radę Mia-
sta Limanowa w dniu 27 kwietnia 
br. uchwał, jako dowód uznania za 
wspieranie przedsięwzięć służących 
promocji i rozwojowi Miasta Lima-
nowa.Odznaczenia wręczył Bur-
mistrz Miasta Limanowa Włady-
sław Bieda wraz z Przewodniczą-
cą Rady Miasta Limanowa Jolan-
tą Juszkiewicz.
Podczas sesji okolicznościowy re-
ferat, w związku z obchodzoną 230.
rocznicą uchwalenia Konstytucji 
3 maja wygłosił Radny Miasta Li-
manowa Adam Dębski, a po części 
ofi cjalnej sesji miał miejsce specjal-
ny montaż słowno-muzyczny przy-
gotowany przez Limanowski Dom 

Kultury. Usłyszeć można było wią-
zankę polskich kompozycji w aran-
żacji Krystiana Jaworza w wykona-
niu Limanowskiej Orkiestry Kame-
ralnej, radosne i podniosłe marsze 

Orkiestry Dętej „Echo Podhala” 
oraz pieśni patriotyczne, nowo po-
wstałego przy Limanowskim Domu 
Kultury chóru LimaNovum.

Uroczysta sesja z okazji rocznicy uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja
30 kwietnia w Limanowskim Domu Kultury odbyła się uroczysta sesja Rady Miasta Limanowa 
z okazji 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Sesja była okazją do wręczenia honorowych 
tytułów i odznaczeń „Za zasługi dla Miasta Limanowa”.
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Bookcrossing to inicjatywa, po-
zwalająca dzielić się książkami, 
co powoduje że są one w ciągłym 
„ruchu”. W budynku Powiatowego 
Centrum Informacji Turystycznej 
umieszczony został regał z książ-
kami, które każdy może zabrać 
ze sobą do domu. Po przeczytaniu 
książkę można zachować dla siebie, 
polecić znajomym lub zwrócić, by 
inni czytelnicy też mogli skorzystać 
z lektury.

Jeżeli ktoś ma życzenie podarować 
książkę na bookcrossingową akcję, 
to należy ja przynieść do Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Limano-
wej.
Zgodnie z zaleceniami Biblioteki 
Narodowej książki będą poddane 
trzydniowej kwarantannie, a następ-
nie trafi ą na bookcrossingowy regał 
do PCIT, aby wyruszyć w dalszą li-
teracką podróż.

Punkt Bookcrossing w Powiatowym Centrum 
Informacji Turystycznej w Limanowej
Miejska Biblioteka Publiczna w Limanowej wspólnie z Powiatowym Centrum Informacji 
Turystycznej zaprasza do korzystania z Punktu Bookcrossing mieszczącego się w siedzibie 
Powiatowego Centrum Informacji Turystycznej na limanowskim rynku.

Po 16 latach pełnienia obowiąz-
ków Prezesa OSP w Limanowej 
ze stanowiska ustąpił dh Stanisław 
Strug, a nwym Prezesem został wy-
brany dotychczasowy Wiceprezes 
dh Łukasz Smoleń. Natomiast po 
dwudziestu latach pełnienia funkcji 
Naczelnika OSP Limanowa, dhasp. 
sztab. w st. spocz.Jerzego Górszczy-
ka zastąpił dh mł.kpt. Tomasz Duda. 

Do nowego Zarządu weszli również: 
dh Stanisław Strug – Wiceprezes, dh 
Agnieszka Król – Wiceprezes, dh 
Tomasz Matras – Zastępca Naczel-
nika, dh Agnieszka Drużkowska – 
Sekretarz, dh Mariusz Wilk – Skarb-
nik, dh Grzegorz Śliwa – Kronikarz  
i dh Maciej Oleksy – Członek Zarzą-
du.

Komisję Rewizyjną OSP tworzą: dh 
Krzysztof Młynarczyk – Przewodni-
czący Komisji Rewizyjnej, dh Fran-
ciszek Pietryga – Członek Komisji 
Rewizyjnej oraz dh Marek Gawlik 
– Członek Komisji Rewizyjnej.

Delegatami na zjazd Oddziału Miej-
sko-Gminnego ZOSP RP w Lima-
nowej zostali: dh Łukasz Smoleń, 

dh mł.kpt. Tomasz Duda, dh Stani-
sław Strug i dh Zdzisław Twaróg.

Przedstawicielami do Zarządu Od-
działu Miejsko-Gminnego ZOSP 
RP wybrano: dh st.bryg. w st. spocz.
Grzegorza Janczego i dh mł.kpt. To-
masza Dudę.

Podczas zebrania Zastępca Bur-
mistrza Miasta Limanowa Wa-
cław Zoń w imieniu Burmistrza 
Miasta Limanowa Władysława 
Biedy wręczył dyplomy z podzię-
kowaniem za pięcioletnią kaden-
cję druhom z ustępującego zarzą-

du oraz komisji rewizyjnej OSP 
Limanowa.
Ważnym momentem spotkania było 
nadanie Tytułu Honorowego Pre-
zesa Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Limanowej. Druhowie w dowód 
uznania za zasługi dla OSP Lima-
nowa oraz 16 letnią pracę społecz-
ną w pełnieniu funkcji Prezesa OSP 
Limanowa, wspomnianym tytułem 
uhonorowali dh Stanisława Struga.
Podczas spotkania strażacy podsu-
mowali także działalność jednostki 
za rok 2020, który był okresem in-
tensywnej pracy druhów - odnoto-
wali oni 94 wyjazdy interwencyjne. 

Wybrano nowy Zarząd OSP Limanowa
Podczas zebrania sprawozdawczo-wyborczego strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Limanowej 
wybrali nowy Zarząd, Komisję Rewizyjną, Delegatów na Zjazd oraz Przedstawicieli do Zarządu 
Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Limanowej,  a także podsumowali działalność jednostki 
za 2020 rok. 
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Z programu „Stop Smog” można 
uzyskać 53 tys. zł dotacji na wymia-
nę kotła i inne usprawnienia termo-
modernizacyjne, takie jak wymiana 
okien czy poprawa izolacji ścian 
budynku. W przypadku spełniania 
określonych kryteriów dochodo-
wych inwestycję w 90% pokryje 
dotacja, a tylko w 10% mieszkaniec 

miasta.
Dla jednoosobowych gospodarstw 
domowych kryterium dochodu (net-
to) nie może być wyższe niż 2 189,04 
zł, zaś w przypadku gospodarstw za-
mieszkiwanych przez większą liczbę 
osób, limit na jednego mieszkańca 
domu stanowi kwotę 1563,60 zł (net-
to).
Ankiety, na podstawie których mia-
sto Limanowa sporządzi w imieniu 
mieszkańców wniosek zbiorczy 
i wystąpi o dotację zachęcić mają do 
udziału w Programie. Jedyne co mają 
zrobić mieszkańcy – to odpowiednio 
wyliczyć w przygotowanym For-
mularzu dochody uzyskane w 2020 
roku i dostarczyć wypełnione ankie-

ty wraz z danymi kontaktowymi do 
Ekodoradcy w Urzędzie Miasta Li-
manowa.

Kontakt z Ekodoradcą:
tel. : 18 337 20 54 wew. 164 , 
e-mail: emol@miastolimanowa.pl
Urząd Miasta Limanowa, 
ul. Jana Pawła II 9, 
34-600 Limanowa

Ankiety w wersji papierowej dostęp-
ne są także na Dzienniku Podaw-
czym w Urzędzie Miasta Limanowa. 
Planowany termin złożenia przez sa-
morząd zbiorczego wniosku o dota-
cję w ramach Programu „Stop Smog” 
to sierpień br.

W uroczystym wręczeniu promes 
uczestniczyli przedstawiciele lokal-
nych samorządów oraz przedszkoli 
i fundacji, a w imieniu Miasta Li-
manowa promesę z rąk Członka 
Zarządu Województwa Małopol-
skiego Marty Malec-Lech odebrał 
Burmistrz Miasta Władysław Bie-
da. Promesy wręczali też radni Wo-
jewództwa Małopolskiego – Grze-
gorz Biedroń i Stanisław Pasoń.

Wartość pozyskanego przez Mia-
sto Limanowa grantu to74 892,24 
złotych i za tą właśnie kwotę do 
miejskich szkół podstawowych za-
kupione zostały 24 laptopy wraz 
z oprogramowaniem. Po 7 lapto-
pów otrzymały ZSP nr 1  i SP nr 3, 6 
laptopów – SP nr 2, a 4  – ZSP nr 4.
Projekt miał na celu wsparcie zajęć 
dydaktycznych w szkołach, poprzez 
zakup sprzętu komputerowego, 

umożliwiającego zdalne nauczanie 
w związku z zagrożeniem i skutka-
mi Covid – 19. Środki, dzięki któ-
rym zakupiono sprzęt komputerowy 
dla szkół przekazane zostały w ra-
mach  Małopolskiej Tarczy Anty-
kryzysowej  – Programu cyfryzacji 
szkół i placówek oświatowych w ra-
mach RPO Województwa Małopol-
skiego na lata 2014-2020.

Program „Stop Smog” – wypełnij ankietę i sprawdź 
możliwość dofi nansowania inwestycji

Laptopy dla szkół w ramach grantu pozyskanego 
przez Miasto Limanowa

Urząd Miasta Limanowa zwraca się do mieszkańców miasta o wypełnienie ankiety dotyczącej 
możliwości skorzystania z dotacji w ramach Programu „Stop Smog”. Zebrane dane pozwolą 
samorządowi na złożenie w imieniu mieszkańców zbiorczego wniosku na wykonanie 
termomodernizacji i wymianę źródeł ciepła. 

21 maja w Urzędzie Miasta Limanowa miało miejsce uroczyste wręczenie grantów pozyskanych 
na zakup sprzętu komputerowego dla szkół. Miasto Limanowa było jednym z grantobiorców, 
a dzięki środkom pochodzącym z Pakietu Edukacyjnego Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej do 
miejskich szkół trafi ły 24 laptopy.
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Do 53 000 zł DOTACJI:  90% dotacji i tylko 10% wkładu własnego mieszkańca. 
Dotacja STOP SMOG dotyczy  przedsięwzięć  mających na celu wymianę starych urządzeń grzewczych na 
gazowe i termomodernizacji budynków jednorodzinnych  .Średnia wartość dofinansowania do jednego 
budynku  wynosi do  53 000 zł .10%-procentowy wkład mieszkańca będzie można spłacać przez 5 lat  w 

ratach miesięcznych po 89zł.Całą procedurą związaną ze złożeniem wniosku i realizacją zadania zajmował 
będzie się samorząd. 

 

CZY SPEŁNIAM KRYTERIA ? TAK/NIE 

DOCHÓD na jednego członka w gospodarstwie domowym  w roku 2020r wyniósł : 
–  w gospodarstwie jednoosobowym:  2189,04 zł netto 
–  w gospodarstwie wieloosobowym:   1563,60 zł netto 
Gospodarstwo domowe stanowią osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w 
faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące .  
 

 

KRYTERIUM MAJĄTKOWE 
-środki własne oraz zasoby majątkowe mieszkańca ( tj.: nieruchomości, gospodarstwa rolne 
,grunty ,magazyny ,garaże, samochody ,maszyny ,przedmioty wartościowe, zasoby pieniężne 
,papiery wartościowe) -nie mogą przekroczyć kwoty 53 000 zł (nie wliczając w to wartości 
budynku ,w którym prowadzona będzie inwestycja oraz gruntów z nią związanych) 
 

 

ZAMIESZKUJE W BUDYNKU ,W KTÓRYM PLANOWANA JEST INWESTYCJA 
 

 

JESTEM WŁAŚCICIELEM LUB WSPÓŁWŁAŚCICIELEM CONAJMNIEJ POŁOWY BUDYNKU 
 

 

CHCĘ WYMIENIĆ STARY PIEC WĘGLOWY NA GAZOWY  
 

 

 

 OBLICZANIE DOCHODU  : dochód obliczamy w oparciu o deklarację PIT za 2020 rok i  ustawę                                    
z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 111). 

 
LP  Członek 

gospodarstwa 
domowego  

Suma pozycji 71 formularza PIT-37 (dla osób rozliczających się 
samodzielnie) wszystkich osób zamieszkujących gospodarstwo 
domowe lub Suma pozycji 71 oraz pozycji 104 formularza PIT-37 
(dla osób rozliczających się wraz z współmałżonkiem) wszystkich 
osób zamieszkujących gospodarstwo domowe. Dla osób, które nie 
osiągają dochodu należy wpisać wartość 0. 

Dochód 
przypadający na 
jednego członka 
w gospodarstwie 
domowym 

1 Mieszkaniec 1   
2 Mieszkaniec 2   
3 Mieszkaniec 3   
4 Mieszkaniec 4   
5 Mieszkaniec 5   
  Suma  Suma /: 12 

miesięcy/:liczba 
mieszkańców  

 

Przy ustalaniu dochodu z gospodarstwa rolnego przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w 
wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie w drodze obwieszczenia przez prezesa GUS – zgodnie z ostatnim obwieszczeniem 
z 23 września 2020 r. przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wyniósł w 
2019 r. 3244 zł (jest to dochód roczny). 

Chętni mieszkańcy spełniający określone kryteria mogą kontaktować się  z Ekodoradcą w Urzędzie 
Miasta Limanowa pod nr. tel.: 18 337 20 54 wew. 164 e-mail: emol@miastolimanowa.pl 
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Pomimo niesprzyjającej aury na 
płycie rynku podziwiać można było 
przepiękne przedstawienia kultury 
romskiej  – poruszające widowi-
sko teatralne „Drom – ścieżkami 
Romów”, refl eksyjne przedstawie-
nie „Ławka”, a także warsztaty tań-

ca romskiego. 
Inicjatywę krakowskiego Teatru 
Migro współorganizował Lima-
nowski Dom Kultury. Projekt sfi -
nansowano ze środków Fundacji 
PZU.

Aktorzy z Teatru „Migro” na limanowskim rynku
Na przekór deszczowej i zimnej pogodzie w niedzielę 23 maja rynek Miasta Limanowa pełen był 
tańca i kolorów, a to za sprawą aktorów krakowskiego Teatru Migro.

Świat synagogi prezentowany był 
na wystawie czasowej „Tałesy, ka-
poty, załóżki. Opowieść o ubiorach 
polskich Żydów od średniowiecza 
po XX wiek” udostępnionej przez 
Fundację Nomina Rosae. Eccle-
sia z kolei znalazło swoją odsłonę 
w wystawie plenerowej, dotąd nie-
prezentowanej „Pójdźcie do mnie 
wszyscy” – Bazylika Matki Bo-
skiej Bolesnej w obiektywie Jana 

Dutki. Dla publiczności dostępne 
były także wszystkie wystawy sta-
łe Muzeum Regionalnego Ziemi 
Limanowskiej oraz ekspozycja ar-
tystyczna czasowa „Brożek intym-
ny”. Podczas Nocy Muzeum  od-
były się także warsztaty kaligrafi i 
hebrajskiej prowadzone przez Lidię 
Marek-Jurkowską – kustosz Mu-
zeum Regionalnego Ziemi Lima-
nowskiej. 

IX Noc Muzeum w Limanowej
14 maja br. Muzeum Regionalne Ziemi Limanowskiej było organizatorem IX Nocy Muzeum. 
Wrota Dworu Marsów otwarte były dla zwiedzających od 18.00 do 24.00, a temat przewodni 
„Ecclesia +/- Synagoga” miał wymiar uniwersalny - był refl eksją nad źródłem i statusem cywilizacji 
europejskiej oraz lokalny - ponieważ w Limanowej, podobnie jak w wielu miastach Europy ludność 
chrześcijańska funkcjonowała wspólnie z gminami żydowskimi w ramach jednego organizmu 
administracyjnego i społecznego.



Nr 36/2021 21www.miastolimanowa.pl          www.facebook.com/MiastoLimanowawww.miastolimanowa.pl          www.facebook.com/MiastoLimanowa

INFORMATOR MIE JSKI

Projekt realizowany jest przez Fun-
dację Wspierania Zrównoważone-
go Rozwoju, a jego głównym ce-
lem jest podniesienie kompetencji 
i kwalifi kacji cyfrowych pracowni-
ków gminnych samorządowych in-

stytucji kultury poprzez organizację 
szkoleń oraz dostęp do materiałów 
edukacyjnych, rozwijanie kompe-
tencji cyfrowych dzieci i młodzieży 
w wieku 10-18 poprzez prowadze-
nia atrakcyjnych i perspektywicz-

nych zajęć oraz wyposażenie placó-
wek w sprzęt niezbędny do organi-
zacji zajęć i warsztatów.

W ramach projektu przeprowa-
dzone zostanie dwuetapowe szko-
lenie:
Etap I – to szkolenie dla Pracow-
nika Instytucji Kultury
Etap II - zajęcia z dziećmi/mło-
dzieżą

LDK zaprasza do śledzenia strony 
internetowej  www.ldk.limanowa.
pl jak i profi lu fanpage na Facebo-
oku, gdzie zamieszczane będą in-
formacje o podejmowanych działa-
niach w ramach w/w operacji. Wię-
cej informacji o projekcie na stronie 
www.siecnakulture.pl

Limanowski Dom Kultury uczestnikiem projektu 
„Sieć na kulturę”
Limanowski Dom Kultury bierze udział w projekcie pn. „Sieć na kulturę w podregionie 
nowosądeckim”, który jest dofi nansowany z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa z działania 
3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej. 

Chór LimaNovum powstał z ini-
cjatywy Dyrektor Limanowskiego 
Domu Kultury Magdaleny Szczy-
gieł-Smaga oraz Krzysztofa Młynar-
czyka – pasjonata muzyki chóralnej, 
śpiewaka-amatora, byłego członka 
Chóru Uniwersytetu Rolniczego 
w Krakowie, wieloletniego członka 
Zarządu Federacji Chórów Kościel-
nych CAECILIANUM o/w Krako-
wie i wieloletniego prezesa zarządu 
Chóru Mieszanego CANTICUM 
IUBILAEUM w Limanowej, który 
nad formacją sprawuje kierownic-
two artystyczne.
Chór prowadzony jest pod dyrekcją 
Ivana Vrublevskyiego, dyrygenta 
chóralnego, wokalisty i kompozyto-
ra, absolwenta Akademii Muzycz-
nej im. A. Nieżdanowej w Odessie 
na Ukrainie na kierunku dyrygentu-
ra chóralna oraz Akademii Muzycz-
nej im. K. Pendereckiego w Krako-
wie na kierunku wokalistyka.

Nowa formacja ma ambitne pla-
ny koncertowe w kraju i za grani-
cą. Swój pierwszy, krótki występ 
chórzyści mają już za sobą. Odbył 
się on przy okazji nagrania trzech 
utworów patriotycznych z okazji 

rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 
Maja. Występ można było obejrzeć 
podczas transmisji uroczystej sesji 
Rady Miasta Limanowa w dniu 30 
kwietnia br.

Przy LDK powstał chór mieszany „LimaNovum”
Przy Limanowskim Domu Kultury powstała nowa formacja muzyczna - chór mieszany 
„LimaNovum”. Powstał on w bieżącym roku a składa się z osób, których poza pasją do śpiewu 
połączyła przyjaźń oraz pragnienie tworzenia piękna. 
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W dniu 4 maja Burmistrz Miasta 
Limanowa Władysław Bieda prze-
kazał decyzję o wsparciu wydarze-
nia organizatorowi wyścigu – Pre-
zesowi Zarządu Auto Moto Klubu 
Bogdanowi Pałce. Tegoroczna 12. 
edycja Wyścigu Górskiego „Lima-
nowa Przełęcz pod Ostrą” odbędzie 
się w dniach 23-25 lipca.

Celem dokonania spisu w Urzędzie 
należy zgłosić się do siedziby Urzę-
du przy ul. Jana Pawła II 9, gdzie 
członkowie Gminnego Biura Spi-
sowego udostępnią miejsce i stano-
wisko komputerowe do samospisu, 
a także udzielą wszelkich informacji 
i pomocy przy obsłudze aplikacji in-
ternatowej i formularza spisowego.
Z osobami które do tej pory nie do-
konały spisu od początku maja tele-
fonicznie kontaktują  się także rach-
mistrzowie spisowi.
Przypominamy, że udział w spi-
sie jest obowiązkowy, a wszystkie 
zebrane dane objęte są tajemni-
cą statystyczną. Podstawą prawną 
przeprowadzenia spisu jest ustawa 
o narodowym spisie powszechnym 
ludności i mieszkań w 2021 r. Od-
mowa udziału w spisie może skut-
kować nałożeniem kary grzywny.

Dane zebrane podczas spisów po-
służą do opracowywania strategii 
i programów rozwojowych dla kra-
ju, regionów i gmin. Bieżące infor-

macje na temat Narodowego Spisu 
Powszechnego Ludności i Miesz-
kań 2021 są zamieszczane na stro-
nie internetowej spis.gov.pl

Miasto Limanowa wspiera organizację 
Wyścigu Górskiego „Limanowa Przełęcz pod Ostrą”

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań – 
możesz się spisać w Urzędzie

Od wielu lat Miasto Limanowa 
włącza się w organizację 
największej motoryzacyjnej 
imprezy w regionie, jaką jest 
Wyścig Górski „Limanowa 
Przełęcz pod Ostrą”. Podobnie 
jest w bieżącym roku – 
samorząd miasta wesprze 
fi nansowo tegoroczną 12. edycję 
sportowego przedsięwzięcia 
kwotą 15 000,00 zł.

Trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Spis ruszył 1 kwietnia i potrwa do 30 
września br. a realizowany on jest przede wszystkim przez Internet. Na stronie internetowej spis.
gov.pl dostępny jest interaktywny formularz, który należy wypełnić, celem dokonania samospisu. 
Osoby, które nie mają dostępu do Internetu, mogą spisać się samodzielnie korzystając z Punktów 
Spisowych – punkt taki znajduje się w Urzędzie Miasta Limanowa.



Nr 36/2021 23www.miastolimanowa.pl          www.facebook.com/MiastoLimanowawww.miastolimanowa.pl          www.facebook.com/MiastoLimanowa

INFORMATOR MIE JSKI

Limanowska książnica oferuje 
dostęp do zasobów wirtualnej czy-
telni Ibuk Libra, gdzie wybierać 
można spośród ok. 3 000 tytułów. 
Aby z nich skorzystać, wystarczy 
być czytelnikiem biblioteki i zgło-
sić się po odbiór kodu, uprawniają-
cego do korzystania z darmowych 

zasobów. Skorzystać może każdy, 
kto jest czytelnikiem biblioteki.  
Kod można odebrać u bibliote-
karza lub poprzez pocztę elektro-
niczną – w tym celu napisać wy-
starczy mail na adres biblioteki: 
wypozyczalnia@mbp.pl lub zadzwo-
nić pod nr tel.: 18/ 337 21 40.

Wirtualna czytelnia w MBP w Limanowej
Posiadając Kartę Czytelnika Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Limanowej skorzystać można z ebooków i audiobooków 
dostępnych za darmo w Internecie. W ich zasobach znaleźć 
można literackie nowości, pozycje naukowe oraz szkolne lektury. 

Celem podjętej inicjatywy było za-
poznanie najmłodszych z życiem, 
miejscami i osobami związanymi 
z jednym z największych Polaków 
współczesnej historii – Świętym Ja-
nem Pawłem II, który w październi-

ku 2020 roku na wniosek Marszał-
ka Województwa Małopolskiego 
ogłoszony został przez Watykan 
Patronem Małopolski.
Zestawy kolorowanek wraz z tecz-
kami trafi ły do przedszkolaków na 

przełomie kwietnia i maja, a przez 
cały miesiąc maj – każdego dnia od 
poniedziałku do piątku na falach 
radia RDN realizowany był jeden 
przypisany na dany dzień temat, 
z publikacji dla najmłodszych.

Malowanki o Janie Pawle II dla przedszkolaków 
z terenu Miasta Limanowa
270 zestawów malowanek pt. „Poznaj Małopolskę Jana Pawła II” trafi ło do przedszkolaków 
z Miasta Limanowa. Miasto włączyło się w inicjatywę RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz, które 
wraz Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego realizowały projekt skierowany do 
dzieci w wieku od 3 do 6 lat.
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Konkurs na Miejski Plakat Ekologiczny ogłoszony 
w ramach obchodów Dnia Ziemi skierowany był 
do wszystkich mieszkańców Limanowej, a jego ce-
lem było zwrócenie uwagi lokalnej społeczności na 
problem ochrony powietrza w mieście. Zadaniem 
konkursowym było wykonanie projektu plakatu 
w dowolnej technice, a tematem grafi ki miała być 
„ochrona powietrza”. Na plakacie obowiązkowo 
pojawić się miało logo Programu LIFE.
Najlepiej z tym zadaniem poradziła sobie LENA 
TWARÓG, której praca oceniona została najwyżej. 
Plakat autorstwa Leny Twaróg wykorzystywany 
i dystrybuowany będzie na terenie Miasta Limano-
wa i w mediach społecznościowych. 
Przyznane w konkursie wyróżnienia otrzymały: Eli-
za Piwowar, Antonina Wiewióra i Dominika Piwo-
war. Do autorek wyróżnionych prac powędrowały 
zestawy gadżetów LIFE.
Konkurs zrealizowano w ramach programu 
LIFE -„Wdrażanie Programu Ochrony Powie-
trza dla Województwa Małopolskiego”.

Rozstrzygnięto konkurs na Miejski Plakat 
Ekologiczny
Wyłonieni zostali laureaci konkursu na Miejski Plakat Ekologiczny, który ogłoszony został w dniu 
22 kwietnia w ramach obchodów Dnia Ziemi. Spośród nadesłanych na konkurs prac najlepszą 
okazał się plakat wykonany przez Lenę Twaróg i to do niej trafi ła nagroda główna. W konkursie 
przyznano też trzy wyróżnienia. 

Eliza Piwowar

Lena Twaróg

Dominika PiwowarAntonina Wiewióra
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Wystawa przyjechała z Opola, gdzie 
była eksponowana w tamtejszej Bi-
bliotece Miejskiej. Następnym eta-
pem, będzie jej prezentacja w Skar-
bimierzu. Wernisaż w Limanowej 
uświetniła konferencja naukowa, 
poświęcona przeszłości Męciny 
i Lipek, osadzonej na osi czasu 
i w szerokim kontekście historycz-
nym. W bieżącym roku mija bo-
wiem 76. rocznica grupowej migra-
cji mieszkańców wsi Męcina do wsi 
Lipki koło Brzegu na Ziemiach Za-
chodnich (dzisiaj Lipki leżą w Gmi-
nie Skarbimierz). Organizatorzy 
projektu przedstawiając ich losy, 
upamiętnili udział męcinian w za-
gospodarowywaniu i scalaniu Ziem 

Odzyskanych z Polską oraz wyrazili 
szacunek dla ich ogromnego wysił-
ku włożonego w budowę polskiej 
historii tych terenów.
O osobliwościach przyrodniczych 
Męciny mówił Marek Ruciński – 
starszy specjalista ds. ochrony przy-
rody w Gorczańskim Parku Narodo-
wym, o starożytnej metryce Męciny 
- dr hab. Jacek Górski – dyrektor 
Muzeum Archeologicznego w Kra-
kowie, o szlaku nadziei armii gene-
rała Władysława Andersa i obecno-
ści tam męcinian Hubert Chudzio 

– profesor nadzwyczajny Uniwer-
sytetu Pedagogicznego w Krako-
wie, dyrektor tamtejszego Centrum 
Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń 
i Przesiedleń, natomiast o repatriacji 
Polaków ze Wschodu i ich osiedle-
niu w Lipkach Stanisław Sławomir 
Niecieja – były rektor Uniwersytetu 
w Opolu.
Głos zabrali również bezpośred-
ni świadkowie tamtych czasów - 
o Męcinie mówili ojciec Dominik 
Orczykowski i Zygmunt Kłosow-
ski, natomiast o Lipkach Kazimierz 
Pociecha i Tadeusz Smoleń.

Przez pryzmat Męciny i Lipek – konferencja naukowa 
w LDK i wystawa w Galerii Sztuki MBP
11 czerwca br. w Limanowskim Domu Kultury odbyła się konferencja naukowa połączona 
z uroczystym otwarciem wystawy w Miejskiej Galerii Sztuki, działającej przy Miejskiej Bibliotece 
Publicznej w Limanowej pod tytułem „Nowa Ziemia–Stare Niebo – ocalić od zapomnienia – 
powiązania Męciny z Lipkami”.
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Podwójne Mistrzostwo Limanowskich Cheerleaderek 
na „Mistrzostwach Polski w Cheerleadingu Sportowym” 
– Kielce 6 maja 2021 r.

Sukcesy sportowe limanowskich cheerleaderek 
i karateków

12 medali dla zawodników Klubu Kyokushin Karate 
na „Sendomeria 2021” - Sandomierz 22 maja 2021 r.

16 medali dla młodych karateków ARS Limanowa – JONIEC Team 
w Turnieju Karate Kyokushin „O Puchar Wiślanego Smoka” 
– Liszki 29 maja 2021 r.



FOTOGALERIA WYDARZEŃ MIEJSKICH

Obchody Dnia Ziemi w MP nr 1

Pokaz patriotycznej mody EKO 
w MP nr 1

Noc Muzeum w Dworze Marsów

Konkurs Recytatorski w MP nr 2

Upamiętnienie rocznicy uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja

Wędrowanie Migrowanie 
na limanowskim rynku 

Spotkanie autorskie 
z Radkiem Rakiem w MBP

Otwarcie Poradni Specjalistycznej 
Arka

Uroczysta sesja z okazji rocznicy 
uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Dzień Dziecka 
w Limanowskim Domu Kultury Dziecięca Triada Artystyczna on line 

59. Małopolski Wyścig Górski
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maj

maj
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         Upamiętnienie
rocznicy uchwalenia

      Konstytucji 3 Maja

WYDAWCA:
URZĄD MIASTA LIMANOWA
ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa
tel. 18/337 20 54, fax  18 337 23 49 , e-mail: sekretariat@miastolimanowa.pl NAKŁAD: 3000 egz.


