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Wielkimi krokami zbliżamy się do 
realizacji wielomilionowych, stra-
tegicznych dla naszego miasta 
inwestycji, które są możliwe dzięki 
pozyskanemu wsparciu środków 
zewnętrznych. Przed nami rewitali-
zacja rynku, a także rewitalizacja 
parku miejskiego wraz z zagospo-
darowaniem potoku Jabłonieckiego 
oraz budowa trzypoziomowego 
parkingu, tuż obok bazyliki. Liczy-
my na to, że zadania te zwiększą 
atrakcyjność centrum miasta.

Ponadto część rozpoczętych w ubieg-
łym roku zadań ma, lub będzie miało, 
finał w roku bieżącym, m.in. do 
użytku oddaliśmy zintegrowany 
węzeł przesiadkowy, który jest 
pierwszym krokiem planowanego 
przez nas uporządkowania pa-
nującego w Limanowej chaosu 
komunikacyjnego. Do końca roku 
zakończy się przebudowa Lima-
nowskiego Domu Kultury, budowa 
nowej siedziby Miejskiej Biblioteki 
Publicznej, a także budowa bloku 
mieszkalnego przy ul. Fabrycznej 
w ramach realizowanego programu 
„Mieszkać w LimaNowej”. Ten 
program powstał z myślą o miesz-
kańcach naszego miasta, ponieważ 

zależy nam na tym, by „zatrzymać” 
ich w Limanowej i stworzyć im dobre 
warunki do życia. 

W trosce o jakość powietrza zainwes-
towaliśmy w sensory zainstalowane 
w Mieście Limanowa. Pomiary 
można śledzić na bieżąco, gdyż 
odczyty dostępne są online w inter-
necie przez całą dobę. Szczegóły 
znajdą Państwo na stronie nr 12

Podjęliśmy współpracę z Gene-
ralną Dyrekcją Dróg Krajowych 
i Autostrad w zakresie przebudowy 
newralgicznego i kolizyjnego skrzy-
żowania u zbiegu ulic: Piłsudskiego, 
Jana Pawła II, Kopernika i Kolejowej 
na rondo. Przyniesie to korzyści dla 
miasta w postaci rozładowania ruchu 
w tym obszarze oraz zwiększenia 
bezpieczeństwa przejazdu. W wyniku 
rozmów i negocjacji wypracowane 
zostało porozumienie i przebudowa 
tego skrzyżowania przewidziana 
jest także na ten rok. Prosimy 
o państwa wyrozumiałość i cierpli-
wość w związku z utrudnieniami 
podczas realizacji powyższych 
przedsięwzięć. Praca w samorządzie 
nie jest łatwa, ale na pewno bardzo 
satysfakcjonująca, szczególnie, gdy 
finał jest udany. Mam nadzieję, że 

podejmując się realizacji powyższych 
zadań, tworzymy Miasto bardziej 
przyjazne do codziennego życia.

Na okres wakacji miejskie jednostki 
przygotowały szereg propozycji dla 
dzieci i młodzieży. W programie 
wakacji znalazły się zajęcia sportowe, 
rekreacyjne, plastyczne, a także 
edukacyjne, które rok rocznie cieszą 
się dużym zainteresowaniem. Myślę, 
że z tak różnorodnej oferty, każdy 
będzie mógł wybrać coś dla siebie. 
Korzystając z okazji, chciałem 
zaprosić Państwa na największe 
k u l t u r a l n e  w y d a r z e n i e  r o k u . 
Tegoroczne Dni Limanowej odbędą 
się 13-14 lipca na placu przed 
Limanowskim Domem Kultury 
(wzdłuż ul. Bronisława Czecha). 
Szczegóły znajdziecie Państwo na 
kolejnych kartach biuletynu.

Szanowni Państwo! 

Jeszcze niedawno świętowaliśmy Nowy Rok, tymczasem jesteśmy 

już na jego półmetku. To dobry moment na analizę inwestycji 

i wydarzeń w naszym mieście, zwłaszcza, że za nami kilka miesięcy 

wytężonej i dynamicznej pracy. Organizm miasta jest bardzo 

złożony, trzeba wkładać wiele pracy i wysiłku, by funkcjonował 

prawidłowo. Podejmowane przez samorząd działania mają służyć 

poprawie jakości życia mieszkańców. Rozwiązując często 

skomplikowane sprawy, podejmujemy wyzwania, które mają 

sprawić, żeby Limanowa była dobrym miastem na przyszłość. 

Tytułem wstępu pozwolę sobie, niemal w telegraficznym skrócie, 

przybliżyć Państwu konkretne tematy poruszane na kartach 

niniejszego wydania Informatora Miejskiego.

Władysław Bieda

Burmistrz Miasta Limanowa
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W 2018 roku rozpoczęła się w naszym mieście realizacja projektu „e-
Xtra Kompetentni – Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców 
województwa małopolskiego i świętokrzyskiego”, realizowanego 
w ramach Projektu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, 
Oś priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” 
Działanie nr 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju 
kompetencji cyfrowych”. Na realizację wyżej wymienionego 
projektu miasto uzyskało dofinansowanie w wysokości 147.658,00 
zł. Głównym celem projektu jest wzrost kompetencji cyfrowych 
mieszkańców Miasta Limanowa, poprzez realizację szkoleń z 7 
tematów: tworzę własną stronę internetową, działam w sieciach 
społecznościowych, moje finanse i transakcje w sieci, rodzic w sieci, 
mój biznes w sieci, rolnik w sieci, kultura w sieci. Grupą docelową 
przedsięwzięcia są mieszkańcy Limanowej w wieku 25-74 lat. 15 
marca bieżącego roku miasto otrzymało informację z Fundacji 
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Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolskiego Instytutu Samorządu 
Terytorialnego i Administracji, że w nie ma przeciwwskazań, aby 
mieszkańcy innych gmin brali udział w projekcie, pod warunkiem, że 
w swojej gminie nie uczestniczą w podobnym. Aby osiągnąć 
założenia projektowe, łącznie powinny zostać przeszkolone 264 
osoby (w tym 30 osób z niepełnosprawnościami). Preferowana ilość 
członków grupy szkoleniowej to 12 osób. Pierwsze szkolenia 
zaplanowane są na koniec czerwca br. Zrealizowane będą 22 
szkolenia (lub więcej, jeśli będą uruchamiane szkolenia w niepełnych 
grupach). Jedna osoba będzie tylko raz wliczona w pulę 264 osób, 
które wezmą udział w szkoleniach w ramach projektu. Na potrzeby 
realizacji przedsięwzięcia został zakupiony sprzęt w postaci 20 
komputerów przenośnych. Po zakończeniu projektu urządzenia te 
zostaną przekazane do Szkół Podstawowych nr 2 i 3 w Limanowej. 
Zakończenie projektu przewidziano na koniec listopada br. 
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fot. Tomasz Wajda

Inwestycje w mieście
Przebudowa Limanowskiego Domu Kultury
Nadal trwa realizacja zadania 
„Przebudowa i rozbudowa budynku 
przy ul. Czecha w Limanowej 
dla potrzeb Domu Kultury z salą 
widowiskową”. Inwestycja ta dofi-
nansowana jest z Regionalnego 
Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Małopolskiego kwotą 
ok. 2 mln zł. Z uwagi na konieczność 
wykonania  n iezbędnych  prac 
dodatkowych, wynikłych w trakcie 
prowadzenia robót budowlanych, 
tj. zmiana głębokości posadowienia 
fundamentów, usunięcie azbestu 
przy rozbiórce starego dachu oraz 
przygotowanie konstrukcji pod 
możliwość montażu w przyszłości 
instalacji fotowoltaicznej, przewi-
duje się wydłużenie terminu zakoń-
czenia zadania o trzy miesiące 
tj. do dnia 30.11.2019 r. Obecnie 
kontynuowane są prace budowlane – 
roboty wykończeniowe wewnętrzne 
I piętra oraz roboty na elewacji – 
tynki zewnętrze oraz ruszt stalowy 
wraz z siatką aluminiową. Kontynuo-
wane są prace związane z budową 
dachu głównego, oraz zadaszeniem 
nad wejściem głównym do budynku. 
Wykonywane są instalacje sanitarne, 
elektryczne i teletechniczne. 

Nr 31/2019 www.miasto.limanowa.pl  www.facebook.com/MiastoLimanowa
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Budowa Miejskiej Biblioteki Publicznej
Kolejna realizowana inwestycja 
miejska to: przebudowa i rozbudowa 
budynku przy ul. Czecha w Lima-
nowej dla potrzeb Miejskiej Biblio-
teki. Projekt uzyskał dofinansowanie 
w ramach Narodowego Programu 
Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 
2 Infrastruktura Bibliotek 2016-2020. 
Wartość projektu to 11 049 603,00 zł, 
kwota dofinansowania 1 999 947,00
zł. W efekcie przebudowy i rozbu-
dowy budynku przy ul. Czecha, 
Biblioteka Miejska zyska nowo-
czesną siedzibę umożliwiającą 
realizację działań wykraczających 
poza dotychczasową ofertę. Zapew-
niony zostanie dostęp dla osób 
niepełnosprawnych.  Powstaną 
pomieszczenia umożliwiające posze-
rzenie oferty i osiągnięcie Certyfikatu 
Biblioteka +. Możliwa będzie 

realizacja nowej oferty takiej jak: 
terapia zajęciowa, wsparcie psycho-
logiczne i socjologiczne, biblio-
terapia, muzykoterapia, doradztwo 
zawodowe. W nowej bibliotece 
zaprojektowano wiele nowoczesnych 
technologicznie rozwiązań m.in. 
system ochrony zbiorów RFID, 
dzięki któremu za pośrednictwem 
etykiet RFID HF i bramek nadawczo-
odbiorczych zbiory, do których 
czytelnicy będą mieć zapewniony 
wolny dostęp, będą lepiej chronione. 
Książki do biblioteki zwrócić będzie 
można w dowolnym i dogodnym dla 
czytelnika czasie dzięki automa-
tycznej wrzutni. Wrzutnia umożliwi 
samodzielne zwracanie książek bez 
oczekiwania w kolejce i o każdej 
porze dnia. Urządzenie będzie spraw-
dzać zwracaną pozycję i informację 

przekazywać do systemu biblio-
tecznego. Klienci biblioteki za 
pośrednictwem systemu biblio-
tecznego oraz książkomatu będą 
mogli samodzielnie wypożyczać 
książki. Urządzenie będzie wypo-
sażone w zamykane schowki, 
ekran dotykowy oraz czytnik kart 
bibliotecznych. Użytkownik będzie 
mógł wybrać interesującą go pozycję 
korzystając z katalogu biblioteki 
zamieszczonego na jej stronie 
internetowej i ją zamówić. Gdy 
książka będzie gotowa do odbioru 
system biblioteczny poinformuje go 
o tym fakcie. Czytelnik zidentyfi-
kuje się przy książkomacie za po-
średnictwem karty bibliotecznej. 
Książkomat automatycznie otworzy 
skrytkę.
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Rewitalizacja miasta
Dużymi krokami zbliża się rozpo-
częcie strategicznych dla miasta 
zadań projektu pn.: „Rewitalizacja 
Miasta Limanowa poprzez zagos-
podarowanie przestrzeni publicznej 
na cele społeczne”. Projekt ten 
przypominamy, dofinansowany jest  
z Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Małopolskiego 
kwotą 13 745 000 zł. Projekt będzie 
realizowany do 2020 roku. Dla 
przypomnienia – zadania reali-
zowane w ramach projektu to: 
rewitalizacja rynku, przebudowa 
i rozbudowa parkingu przy ul. 
Łazarskiego oraz zagospodarowanie 
terenu przy potoku Jabłonieckim. 
Obecnie miasto jest już po przyjęciu 
i zatwierdzeniu opracowanych 
projektów dla poszczególnych zadań 
i wszczęta jest procedura uzyski-
wania niezbędnych uzgodnień 
i decyzji. W zakresie rewitalizacji 
rynku niezbędne jest współdziałanie 
z GDDKiA, tak aby roboty w ramach 
projektu realizowane były równo-
cześnie z remontem odcinka drogi 

krajowej 28, przebiegającego wokół 
płyty rynku. W zakresie rewitalizacji 
terenu przy potoku Jabłonieckim 
w ramach wszczętych procedur, 
jest złożony wniosek o uzyskanie 
pozwolenia wodno - prawnego na 

kładki i mostki usytuowane na 
tym terenie. Poniżej prezentujemy 
wizualizację jednego z działań 
rewitalizacyjnych – budowy parkingu 
przy ul.Łazarskiego.

Nr 31/2019 www.miasto.limanowa.pl  www.facebook.com/MiastoLimanowa
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Rozbudowa szlaków turystycznych
Miasto przystępuje do realizacji 
projektu pt: „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”. Zakres realizowany 

przez Miasto Limanowa jest dofi-
nansowany z Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego kwotą 1 293 500 zł. 
W ramach projektu zostanie wyko-
nana ścieżka rowerowa przy poto-
ku Jabłonieckim. Obecnie miasto 
oczekuje na decyzję pozwolenia 

na budowę budynku zaplecza 
informacyjno-sanitarnego oraz został 
złożony wniosek o pozwolenie 
wodno – prawne na budowę mostków 
ścieżki rowerowej w miejscach 
przekraczania potoku.

Miasto uzyskało dofinansowanie 

w wys. 213 400 zł, w ramach 

Funduszu Dróg Samorządowych na 

zadanie pn. „Budowa drogi łączącej 

ul. Piłsudskiego z ul. Kusocińskiego 

wzdłuż Miejskiego Przedszkola 

nr  2  w Limanowej” .  Zadanie 

będzie realizowane w tym roku 

w miesiącach wakacyjnych. Obecnie 

komple towane  są  dokumenty 

niezbędne do podpisania umowy 

o dofinasowanie.

Budowa drogi 
przy Miejskim 
Przedszkolu Nr 2

Nr 31/2019www.miasto.limanowa.pl  www.facebook.com/MiastoLimanowa
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Przebudowa drogi rolniczej na Lipowym
Limanowa o t rzymała  do tac ję 
w wysokości 30 000 zł, z budżetu 
Województwa Małopolskiego, ze 
środków związanych z wyłączeniem 
z produkcji gruntów rolnych, na 
zadanie pn. „Przebudowa drogi 
rolniczej Lipowe-Działy w Li-

manowej w km 0+000-0+2015”. 
Zgodnie z warunkami ubiegania 
się o dotację, zadanie musi być 
zrealizowane i rozliczone do 30 
września br. Obecnie kompletowane 
są dokumenty niezbędne do pod-
pisania umowy o dofinansowanie. 

Droga jes t  własnością  miasta 
Limanowa i biegnie przez jego teren, 
w kierunku granicy ze wsią Lipowe. 
Remont nawierzchni polepszy jej 
stan techniczny i udogodni dojazd 
rolników do pól uprawnych w tym 
rejonie miasta.

Remont 
ulicy Polnej

Trwa pierwszy etap budowy ciągu 

drogowego od ul. Polnej do ul. 

Leśnej. Na pierwszym odcinku ciągu 

drogowego, tj. od ul. Polnej do 

granicy pasa kolejowego trwają prace 

budowlane – obecnie wyko-nywane 

są warstwy podbudowy, układane są 

krawężniki i obrzeża.

Nr 31/2019 www.miasto.limanowa.pl  www.facebook.com/MiastoLimanowa
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Remont drogi dojazdowej do bloku nr 29 
przy ul. Zygmunta Augusta

Wykonawcą zadania jest MZGKiM Sp. z o.o. w Limanowej. Roboty remontowe są prowadzone na drodze wewnętrznej, 
dojazdowej do bloku nr 29 przy ul. Zygmunta Augusta. Obecnie wykonywana jest nowa podbudowa pod jezdnię oraz pod 
miejsca postojowe przy tej drodze. Układane są krawężniki i obrzeża oraz korytka odprowadzające wody opadowe.

Nr 31/2019www.miasto.limanowa.pl  www.facebook.com/MiastoLimanowa



11

INFORMATOR MIEJSKI

Prace dokumentacyjne
Z niesłabnącym zapałem przygotowywane są kolejne miejskie inwestycje. Do ich realizacji niezbędne jest wykonanie 
dokumentacji projektowej. Zlecono wykonanie następujących projektów:

-  budowy oświetlenia ulicznego przy ul. Tarnowskiej, na odcinku od ronda przy PUH Wolimex do granicy miasta,

- budowy oświetlenia ulicznego przy ul. Tarnowskiej, na odcinku od ronda przy PUH Wolimex do mostu przy 
   ul. Rzecznej,

-  przebudowy sieci gazowej przylegającej do Limanowskiego Domu Kultury, 

-  przebudowy słupa oświetlenia ulicznego przy ul. Z. Augusta,

-  przebudowy drogi krajowej nr 28 w obrębie rynku, w ramach uzgodnień z GDDKiA.

Remonty dróg i utrzymanie porządku w mieście
Miasto realizuje zadania związane 
z bieżącym utrzymaniem dróg oraz 
oświetlenia drogowego. W tym 
samym czasie udrażniane są kraty 
ściekowe i odcinki rowów w róż-
nych miejscach na terenie miasta. 
Podpisano  umowę na  remont 
dróg specjalistycznym sprzętem - 
„remonterem”. Prace realizowane są 
przez cały czerwiec, przez firmę 
Katbud z Mszany Dolnej.  Ponadto 
wykonano awaryjne naprawy na-

wierzchni tłuczniowych dróg w róż-
nych rejonach miasta, w tym przy 
ulicach: Marszałkowicza, Rachwała, 
Klonowej, Leśnej, pobocza Walecz-
nych. Uporządkowano teren przy 
pomniku Legionistów w Łososinie 
Górnej, poprawiono nawierzchnię 
wokół pomnika, zamontowano nowe 
słupki i łań-cuchy. Prace realizował 
MZGKiM Sp. z o.o. Na bieżąco 
wykonywane są zadania związane 
z utrzymaniem czystości na terenie 

miasta, wywozem odpadów z koszy 
ulicznych, sprzątaniem terenów 
miejskich. Prowadzone są również 
prace przy pielęgnacji drzew na 
terenie miasta. Rozpoczęto wyka-
szanie traw na terenach miejskich 
w parku i na osiedlach miesz-
kaniowych. Wykonano prace porząd-
kowe na cmentarzu wojennym na 
Jabłońcu oraz odnowiono muszlę 
koncertową w Parku Miejskim.

Remont Kapliczki

Miasto uzyskało dofinansowanie 
w wysokości 4 000 zł, z budżetu 
województwa na renowację kapliczki 
z figurą Matki Bożej Siedmiu 
Boleści w Limanowej - Sowlinach. 
Wręczenie symbolicznych czeków 
odbyło się 9 maja br. w ratuszu 
Miasteczka Galicyjskiego w Nowym 
Sączu. Kamienna kapliczka figuralna 
powstała ok. poł. XIX w. Kiedyś 
znajdowała się przy ul. Krakowskiej 
10 na działce o nr 377/4. Niestety 
uległa zniszczeniu w 2006 roku 
poprzez spadające konary drzew 
i została przeniesiona na działkę 
nr 422. Jej forma – statyczna 
figura ustawiona na gzymsowym 
cokole. Kapliczka posiada pęknięcia 
oraz naleciałości w postaci mchu. 
Renowacja przywróci jej  stan 
pierwotny.
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EKOINFORMACJE

Miasto kończy realizację programu 
wymiany kotłów w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjnego. 
Sumarycznie wsparcie dotarło do 
95 gospodarstw domowych. O 
kolejne  fundusze miasto wystąpiło 
w listopadzie zeszłego roku. Pod 
koniec maja br. Zarząd Województwa 
Małopolskiego dokonał wyboru 
dofinansowania 3 projektów w ra-

mach subregionów Sądeckiego 
i  M a ł o p o l s k i  Z a c h o d n i e j  n a 
maksymalną całkowitą  kwotę 
dofinansowania 8 628 548,67 zł. 
Miasto Limanowa znajduje się na  20-
tej pozycji na liście projektów, 
które spełniły kryteria oceny, ale 
z uwagi na wyczerpanie się dostępnej 
w konkurs ie  a lokacj i  zos ta ło 
umieszczone na liście rezerwowej. 

Niestety oznacza to, że projekt nie 
będzie realizowany z braku przyzna-
nych środków. Przypomnijmy, że 
w ramach konkursu gminy złożyły  
60 wniosków o dofinansowanie 
projektów na łączną kwotę dofi-
nansowania 114 201 369,62 zł, 
co stanowi ok. 1110,3% dostępnej 
w ramach konkursu alokacji.

Wymiana urządzeń grzewczych

W dniach od 13 - 17 maja br.  
informowano mieszkańców i przy-
pominano o zapisach uchwały 
antysmogowej. Na antenie radia 
RDN wyemitowano 20 spotów 
radiowych z apelem Burmistrza 

Miasta, które dotyczyły przestrze-
gania uchwały. Przypominamy 
o obowiązku wymiany urządzeń, 
a także planowanych kontrolach 
palenisk i uzupełnieniu ankiet 
do bazy inwentaryzacji źródeł 

ogrzewania. Ankiety dostępne są 
w urzędzie w pokoju nr 304. Każdy 
k to  wymien i ł  już  u rządzen ie 
grzewcze na nowe, proszony jest 
o przekazanie takiej informacji.

Uchwała antysmogowa

Od 3 czerwca br. na terenie miasta 
funkcjonuje sieć sensorów bada-
jących jakość powietrza. Są to 
niewielkie urządzenia, które są 
w stanie mierzyć poziom zanie-
czyszczenia powietrza na zewnątrz. 
Każde urządzenie odczytuje w czasie 
rzeczywistym serię parametrów 
(PM1, PM2.5, PM10, temperaturę, 
ciśnienie i wilgotność) na temat bie-
żącego stanu powietrza w lokalizacji, 

w której są umieszczone, a wbudo-
wane w czujnik diody odwzorowują 
stan powietrza: od najlepszego 
(zieleń), powyżej dopuszczalnej 
normy (pomarańczowy) po wielo-
krotnie przekroczone normy za-
grażające zdrowiu (czerwony). 
W mieście zainstalowano 10 senso-
rów zlokalizowanych na ulicach: 
Jana Pawła II, Lipowej, Jordana, 
Reymonta, Piłsudskiego, Targowej 

i  Bulwary,  Marka ,  Zygmunta 
Augusta, Piłsudskiego i Fabrycznej. 
Odczyty z pomiarów są już dostępne 
na platformie map.airly.eu. Wkrótce 
pojawią się również na stronie miasta 
w w w. m i a s t o . l i m a n o w a . p l , 
w specjalnej zakładce dotyczącej 
jakości powietrza w Limanowej. 
Możliwe jest również zainstalowanie 
aplikacji airly na urządzeniach smart. 

Montaż sieci sensorów jakości powietrza
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Dzięki programowi LIFE Miasto 
Limanowa może skuteczniej realizo-
wać zadania określone w Programie 
Ochrony Powietrza. Coraz większy 
nacisk kładzie się na działania 
związane z edukacją. Oprócz zaku-
pów inwestycyjnych tj.: kamera 
termowizyjna, narzędzia do kontroli 
palenisk, sensory powietrza, badanie 
próbek w akredytowanych labora-
toriach, realizowane są również 
wydarzenia edukacyjne takie jak 
obchody Dnia Ziemi i sprzątanie 
zieleni miejskiej, czy ekopikniki - 
rodzinny przy Przedszkolu nr 1 
w Limanowej. Kolejne wydarzenia 
planowane są podczas obchodów Dni 
Limanowej. 

LIFE -edukacja

Bieżące informacje na temat tych wydarzeń a także wszelkie informacje 
odnośnie ochrony powietrza dostępne są na stronach:

www.facebook.com/limanowawzdrowejatmosferze

powietrze.malopolska.pl/lokalne/limanowski 

a także w zakładce „czyste powietrze” na 

www.miasto.limanowa.pl 

Ponadto w urzędzie dostępne są broszury informacyjne.
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Półwiecze partnerstwa 
między Limanową, a Dolnym Kubinem

Jak opowiedzieć pięćdziesiąt lat, okres czasu, w którym 

dorosło kolejne pokolenie, czasu wielkich zmian, które 

przeszła cała Europa i niezmiennej przyjaźni łączącej 

mieszkańców dwóch miast, leżących niegdyś po obu 

stronach granicy, wcześniej polsko – czechosłowackiej, 

później słowackiej, a teraz będących miastami jednej 

Zjednoczonej Europy. Miast, które zadzierzgnęły więzy 

partnerskiej przyjaźni w czasach, kiedy bardzo różnie 

rozumiana była owa międzynarodowa przyjaźń z mocno 

strzeżonymi granicami. Ona nie tylko przetrwała, ale 

rozwinęła się. 

Trudno wymienić wszystkie wspólne przedsięwzięcia, 

które zrealizowano w czasie trwającej 50-letniej 

współpracy między obydwoma miastami. Współpraca 

partnerska nawiązana przed laty w dziedzinie sportu 

i turystyki obejmowała z kolejnymi latami inne dziedziny 

życia. Wspólnie uczestniczyliśmy w projektach 

kulturalnych programu współpracy transgranicznej 

Euroregionu Tatry. Odbyło się wiele pięknych, 

niezapomnianych dla obydwu stron imprez, które 

ożywiały stare zwyczaje i tradycje, przypominały dawną 

kuchnię i potrawy. Przekazywaliśmy sobie doświadczenia 

i pomysły na urozmaicenie i wzbogacenie życia 

kulturalnego w naszych miastach. Z biegiem lat program 

przedsięwzięć kulturalnych wzbogacał się o współpracę 

szkół podstawowych i artystycznych oraz stowarzyszeń 

religijnych. 

W jubileuszowy rok partnerstwa wpisały się dwa wspólnie 

realizowane mikroprojekty:  „Poznać przeszłość i zadbać 

o jej przyszłość – kulinarne tradycje Limanowej i Dolnego 

Kubina ważnym elementem krajobrazu kultury 

pogranicza polsko-słowackiego”, a także „Ochrona 

tradycji i technik pożarniczych z przełomu wieków 

na obszarze pogranicza Polsko - Słowackiego” 

współfinansowane przez Unię Europejską ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w ramach Programu Interreg V-A Polska – Słowacja 

2014-2020.

Spotkania organizowane w ramach mikroprojektów były 

znakomitą okazją do lepszego poznania, umocnienia 

więzi między regionami, a także wspólnego świętowania 

pięćdziesięciu lat partnerstwa oraz wymiany serdeczności 

i symbolicznych upominków, które przez kolejne lata 

przypominały będą o wzajemnej przyjaźni. W maju br. na 

limanowskim rynku podczas promocji kulinarnych 

tradycji pogranicza Burmistrz Miasta Limanowa 

Władysław Bieda wręczył Burmistrzowi Miasta Dolny 

Kubin Janowi Prilepokowi symboliczną rzeźbę 

przedstawiającą herby partnerskich miast. Natomiast 

czerwcowe spotkanie w Dolnym Kubinie było okazją do 

wyróżnienia osób, które bez wątpienia przyczyniły się do 

tego, że urzędowe partnerskie umowy przeistoczyły się w 

więzi przyjaźni. Z rąk Zastępcy Burmistrza Dolnego 

Kubina Matúša Lakoštíka podziękowania przyjęli: 

Władysław Bieda, Leszek Woźniak, Stanisław Strug, 

Marian Wójtowicz, Jan Kurek, Jolanta Szyler, Anna 

Noskova oraz Ivan Sagal.

Dziesiątki zrealizowanych do tej pory wspólnych 

projektów z roku na rok coraz bardziej tę przyjaźń 

cementują i udowadniają, że dzielące te dwa miasta 

140 km nie stanowią żadnej bariery dla partnerskiej 

współpracy. Dziś można śmiało powiedzieć, że 

Limanowa i Dolny Kubin to starzy, dobrzy sąsiedzi, 

którzy znają się od pół wieku i których dzieli przysło-

wiowa miedza.

Pięćdziesiąt lat w dziejach ludzkości jest czasem krótkim, 

ale w życiu człowieka i społeczności wystarczająco 

długim na zyskanie nowych doświadczeń życiowych 

i kierowanie się nimi. Współpracujmy nadal, spotykajmy 

się, aby nasza przyjaźń przynosiła korzyści dla każdej ze 

stron. Śpiewając  „sto lat, sto lat ...”, jak w chwilach 

uroczystych i z okazji rocznic, życzyliśmy sobie, aby 

wspólnie spędzone chwile stały się początkiem kolejnych 

przyjaźni i współpracy mieszkańców Limanowej 

i Dolnego Kubina. 
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„Labores pariunt honores” - trudy przynoszą 
zaszczyty
7 czerwca  br. w Szkole Podstawowej 
Nr 3 w Limanowej, zgodnie z lima-
nowską tradycją zorganizowana 
z o s t a ł a  G A L A O S I Ą G N I Ę Ć 
UCZNIÓW - uroczystość pod-
sumowująca sukcesy uczniów 
limanowskich szkół podstawowych 
i  k las  g imnazja lnych w roku 
szkolnym 2018/2019. Bohaterami 
spotkania byli uczniowie, którzy 
zdobyli tytuł laureata lub finalisty 
w konkursach przedmiotowych 
oraz tematycznych, organizowanych 
przez Małopolskiego Kuratora 
O ś w i a t y,  j a k  t e ż  u c z n i o w i e 
którzy osiągnęli wysokie wyniki 
w  I G R Z Y S K A C H  D Z I E C I 
I  M Ł O D Z I E Ż Y S Z K O L N E J , 
organizowanych przez Małopolski 
S z k o l n y  Z w i ą z e k  S p o r t o w y. 
Uroczystość swoją obecnością 
zaszczycili:  Wiesław Janczyk – 
Poseł na Sejm RP, Józef Wojas - 
starszy wizytator, reprezentujący 
Małopolskiego Kuratora Oświaty, 
Jolanta Juszkiewicz - Przewod-
nicząca Rady Miasta Limanowa, 
radni Rady Miasta Limanowa,  
Władysław Bieda – Burmistrz Miasta 
i gospodarz Gali równocześnie oraz  
dyrektorzy szkół prowadzonych 
przez miasto. Pana Józefa Leśniaka - 
Posła na Sejm RP reprezentowała 
Pani Sylwia Kubacka, która odczy-
tała list okolicznościowy skierowany 
do osób zgromadzonych na Gali. 

Zaproszeni goście gratulowali 
uczniom sukcesów waz z wyrazami 
uznania dla ogromu pracy włożonej 
w pogłębianie wiedzy i rozwijanie 
swoich talentów. Rodzicom, nauczy-
cielom i dyrektorom podziękowali 
za owocną pracę dydaktyczną 
i wychowawczą. Burmistrz wraz 
z Przewodniczącą Rady Miasta 
wręczyli 155 wyróżnionym  uczniom 
pamiątkowe dyplomy oraz nagrody 
książkowe, a rodzicom i 29 nauczy-
cielom -współtwórcom sukcesów 
uczniowskich - listy gratulacyjne. 
Na zakończenie Burmistrz Miasta 
Limanowa podziękował  dyrektorom 

szkół za kolejny rok owocnej pracy 
szkół.  Uroczystość uświetniły 
występy utalentowanych uczniów 
z limanowskich szkół: Zespołów 
Szkolno-Przedszkolnych Nr 1 i 4 
oraz Szkół Podstawowych Nr 2 i 3. 
Galę prowadzili nauczyciele Szkoły 
Podstawowej Nr 2.  Dekorację 
przygotowali nauczyciele i praco-
wnicy Szkoły Podstawowej Nr 2 we 
współpracy z pracownikami Szkoły 
Podstawowej Nr 3. Wszystkim 
uczniom, rodzicom i nauczycielom 
gratulujemy osiągnięć i życzymy 
dalszych sukcesów. 
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Dziecięca Triada Artystyczna
4 etapy konkursowe, 400 uczestników i blisko 300 

laureatów z czterech limanowskich szkół podstawowych 

oraz dziewięciu limanowskich oddziałów przedszkolnych 

– oto liczbowe podsumowanie tegorocznej Dziecięcej 

Triady Artystycznej – organizowanej przez Limanowski 

Dom Kultury, pod honorowym Patronatem Burmistrza 

Miasta Limanowa.

Dziecięca Triada Artystyczna to konkurs przeznaczony 

dla uczniów przedszkoli i szkół podstawowych z terenu 

Miasta Limanowa. Przegląd składa się z Małego 

Konkursu Recytacji Poezji dla Dzieci, Spotkań 

Śpiewających Dzieci, Prezentacji Artystycznych oraz 

Prezentacji Tanecznych. Przegląd od początku jest 

organizowany przez Limanowski Dom Kultury. Początki 

wszystkich konkursów sięgają lat 80. ubiegłego wieku, 

z których najstarszy jest Mały Konkurs Recytacji Poezji 

dla Dzieci (1981), a następnie Spotkania Śpiewających 

Dzieci (1984) i Prezentacje Artystyczne (1985). Pod 

wspólnym szyldem Dziecięcej Triady Artystycznej, 

konkursy były przeprowadzane od lat. 90. W tym 

roku w Triadzie wzięło udział 400 dzieci z placówek 

oświatowych na terenie miasta Limanowa. 24 osoby 

zaprezentowały się w recytacji, 100 osób w śpiewie, 

144 osoby w kategorii Prezentacje Artystyczne i 132 

w kategorii Prezentacje Taneczne. Za udział w każdej 

z kategorii oraz za zajęte miejsca, dzieci zdobywały 

punkty dla swoich szkół, a te które zdobyły najwięcej 

punktów otrzymały nagrody finansowe. 

Wyniki tegorocznej Triady są następujące:

• I miejsce i nagrodę pieniężną w wysokości 1500 zł 

w kategorii Przedszkola otrzymało Miejskie Przedszkole 

Nr 2 w Limanowej,

• I miejsce i nagrodę pieniężną w wysokości 1500 zł 

w kategorii Szkoły Podstawowe otrzymał Zespół 

Szkolno-Przedszkolny Nr 4 w Limanowej.

Wyniki i lista laureatów w poszczególnych etapach oraz 

galerie zdjęć i zapisy wideo znajdują się na stronie 

www.ldk.limanowa.pl. Ogłoszenie wyników i wręczenie 

okolicznościowych czeków nagrodzonym placówkom 

miało miejsce podczas koncertu z okazji Dnia Dziecka, 

2 czerwca na scenie na placu przy Limanowskim Domu 

Kultury.

Dzień Dziecka
W niedzielę, 2 czerwca, na Placu przy Limanowskim 

Domu Kultury odbył się tradycyjny piknik rodzinny 

z okazji Dnia Dziecka. Na scenie prezentowali się laureaci 

Dziecięcej Triady Artystycznej 2019. Ich występy 

przyciągnęły kilkaset osób, a sami wykonawcy mieli 

okazję do wręczenia swoim rodzicom kwiatów 

przygotowanych przez członkinie pracowni robótek 

ręcznych Pani Stanisławy Oleksy, działającej przy LDK. 

Podczas trwającego Dnia Dziecka, odbył się również 

konkurs plastyczny pt.: „Pojazd przyszłości”, który został 

przygotowany przez plastyka Lima-nowskiego Domu 

Kultury, Zofię Ślezak oraz Panią Wiesławę Frączek, 

a także konkurs przygotowany przez Limanowski Klub 

Krótkofalowców BESKID, polegający na nawiązaniu 

łączności radiowej z korespondentem z innego miasta. 

Organizatorzy przygotowali w tym dniu wiele płatnych 

i bezpłatnych atrakcji w tym: dmuchane zjeżdżalnie, 

zamki do skakania, pływające łódki, kule wodne, 

animacje, wóz strażacki, ambulans, konkursy z nagro-

dami, eurobungee, suchy basen z piłeczkami, dmuchany 

dart, stoisko Szkoły Języków Obcych McGregor, a także 

słodkości, wata cukrowa, lody, popcorn i napoje. Dobrej 

zabawie i uśmiechom nie było końca!
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3 maja br. odbyła się promocja kulinarnych tradycji 
polsko-słowackiego pogranicza, miała ona miejsce tuż po 
obchodach patriotycznych, na limanowskim rynku, 
w ramach realizowanego przez Urząd Miasta Limanowa 
mikroprojektu pn. POZNAĆ PRZESZŁOŚĆ I ZADBAĆ 
O JEJ PRZYSZŁOŚĆ – kulinarne tradycje Limanowej 
i Dolnego Kubina ważnym elementem krajobrazu kultury 
pogranicza polsko-słowackiego.

Polskie i słowackie gospodynie pokazały, że nie straszna 
im deszczowa aura, w ruch poszły łyżki, chochle, noże, by 
zaraz na zrekonstruowanych regionalnych straganach 
bogato wyeksponować przyrządzone starannie dania 
i przystąpić do poczęstunku publiczności. Na płycie rynku 
unosił się zapach kapusty z grochem, suszonych śliwek, 
grzybów i sera. W trakcie trwającej degustacji uczestnicy  
podchodzili do promocyjnego stoiska po odbiór książek 
ze smakami polsko-słowackiego pogranicza oraz 
kulinarnych akcesoriów na pamiątkę.

Było coś dla ciała, ale nie zabrakło też czegoś dla 
ducha, degustacji smaków pogranicza towarzyszył 
występ Zespołu Regionalnego „Limanowianie” oraz 
śpiewackiego zespołu folklorystycznego „Orava” z rejonu 
Dolnego Kubina.

Promocja kulinarnych tradycji pogranicza to kolejny krok 
we wzajemnej współpracy Limanowej i Dolnego Kubina, 
która w tym roku obchodzi jubileusz 50 lat partnerstwa. 

Kulinarne bogactwo 
pogranicza 
w Limanowej
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Smaki pogranicza 
w Dolnym Kubinie
1 czerwca br. na placu przed Miejskim Centrum Kultury 
w Dolnym Kubinie, polskie i słowackie gospodynie, 
na suto zastawionych straganach, serwowały licznie 
przybyłym gościom smaki tradycyjnych potraw 
pogranicza.

Szybko okazało się, że z naszymi sąsiadami łączą nas nie 
tylko Tatry, ale nade wszystko zamiłowanie do dobrej 
kuchni, bogatej w rozmaite smaki. Nie zabrakło smakoszy 
chleba ze smalcem, kołaczy czy orawskiej kapustnicy, 
a polskie „smacznego” i słowackie „dobrú chut” 
przeplatały się wzajemnie.

Do wyeksponowania potraw posłużyły zrekonstruowane 
regionalne stragany (stoiska), które z daleka przykuwały 
uwagę licznie zgromadzonych gości i były doskonałym 
uzupełnieniem regionalnego charakteru wydarzenia.

Degustacji towarzyszyły występy roztańczonych i roz-
śpiewanych zespołów regionalnych. Polsko-słowackiej 
publiczności zaprezentował się folklorystyczny zespół 
gospodarzy "ORAVA", a także Zespół Regionalny 
„Limanowianie” i „Mali Limanowianie”.

Uczestnikom imprezy rozdane zostały książki kulinarne ze 
smakami polsko-słowackiego pogranicza oraz gadżety 
promujące projekt, które także cieszyły się dużym 
zainteresowaniem.

Limanowa i Dolny Kubin posiadają wieloletnie i bogate 
doświadczenie we wzajemnej współpracy. Współpraca 
obu miast jest długotrwała i ugruntowana, ale do tej pory 
zupełnie nieodkryty i nieznany pozostał aspekt tradycji 
kulinarnej obu regionów, który łączy transgranicznych 
partnerów. Można zaobserwować wspólne inspiracje, 
przenikanie się tradycji, podobne sposoby przygo-
towywania potraw, podobne przyrządy kucharskie, wciąż 
żyją osoby znające te tradycje, ale nigdy nie zostało to 
zinwentaryzowane, ocalone i przekazane młodemu 
pokoleniu. Współpraca obu partnerów i ich zaanga-
żowanie w gromadzenie i dokumentowanie tradycji 
kulinarnych, przepisów, przyrządów kucharskich po obu 
stronach granicy jest konieczne, aby wspólne tradycje 
kulinarne pielęgnować, zachować je i upowszechniać, co 
jest nadrzędnym celem realizowanego mikroprojektu.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze 
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Programu Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-
2020.
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Rekonstrukcja historycznej akcji gaśniczej 
oraz zawody strażackie
5 maja br. na limanowskim rynku 
odbyła się rekonstrukcja historycznej 
akcji gaśniczej, realizowana przez 
Miasto Limanowa w partnerstwie 
z Miastem Dolny Kubin ze Słowacji. 
W godzinach popołudniowych 
odbyły się zawody strażackie w któ-
rych udział wzięli strażacy, dzieci, 
młodzież i dorośli z obu miast. 
Do rekonstrukcji zostały użyte 
odrestaurowane w ramach tego 
mikroprojektu dwa historyczne wozy 
strażackie tzw. sikawki konne z ok. 
1920 roku oraz odnowione mundury 
strażackie, składające się z bluzy, 
spodni, pasa z toporkiem, hełmu 
i butów w ilości 20 sztuk. Podczas 
rekonstrukcji został nagrany materiał 
filmowy, który następnie zostanie 
powielony na płytach DVD w 500 
kopiach. W ramach działań promo-
cyjnych tego zadania zaplanowane 
jest wydanie 500 sztuk ulotek 
w języku polskim i słowackim 
o historii i działaniach obecnych 
straży. Również w ramach przedmio-
towego projektu zostały wybu-
dowane dwie przeszklone gabloty 
przy budynkach OSP w Limanowej 
i Łososinie Górnej służące do 

ekspozycji oraz ochrony przed znisz-
czeniem odrestaurowanych zabyt-
kowych wozów strażackich wraz 
z modelami koni i manekinami 
ubranymi w odnowione mundury 
strażackie. Wydarzenia odbyły 
się w ramach mikroprojektu pn. 
„Ochrona tradycji i technik po-
żarniczych z przełomu wieków 
na obszarze pogranicza Polsko - 
Słowackiego” dofinansowanego ze 

środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego Programu 
INTERREG V-A Polska – Słowacja 
2014-2020. Rekonstrukcja nastąpiła  
po części oficjalnej Powiatowo - 
Miejskich obchodów Święta Straża-
ka. Kolejna rekonstrukcja akcji 
gaśniczej z wykorzystaniem odres-
taurowanych wozów i mundurów 
strażackich odbyła się 9 czerwca br. 
w Dolnym Kubinie na Słowacji.
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Z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej
Miejska Bibl ioteka Publiczna 
w Limanowej, dbając o kształ-
towanie kultury czytelniczej i rozwi-
janie zainteresowań czytelników, 
w okresie wiosennym zorganizowała 
wiele ciekawych wydarzeń biblio-
tecznych. Każdy mógł wybrać dla 
siebie coś interesującego.

Na spotkaniach autorskich gościli: 
Izabela Zubko – poetka, Marek 
Harny – autor powieści i książek 
kryminalno-sensacyjnych oraz Agata 
Kołakowska – pisarka powieści 
obyczajowych. Miało miejsce rów-
nież spotkanie pt. „Dbaj o zdrowie” 
z panią dietetyk Justyną Szewczyk.

Miniony czas obfitował w różnego 
rodzaju konkursy. Odbyła się I edycja 
powiatowego konkursu plastyczno-
recytatorskiego pt. „Limanowski 
Kalejdoskop Słowa i Obrazu”, do 
którego została wybrana twórczość 
trzech poetek: Danuty Wawiłow, Ewy 
Szelburg-Zarembiny i  Wandy 
Chotomskiej. Kolejnym konkursem 
również o zasięgu powiatowym był 
VIII Konkurs Poetycki im. Zosi 

Smreczyńskiej, celem którego było 
ujawnienie i promowanie talentów 
poetyckich oraz upamiętnienie 
postaci Zosi (córki Władysława 
Orkana).

Natomiast w Miejskiej Galerii Sztuki 
trwa passa prezentowania wystaw 
prac uczniowskich. Począwszy od 
wystawy różnorodnych pod wzglę-
dem treści i formy prac absolwentów 
i uczniów Liceum Plastycznego im. 
Jana  Matejki w Nowym Wiśniczu, 
poprzez pokonkursową wystawę prac 
plastycznych „Limanowskiego 
Kalejdoskopu Słowa i Obrazu”, 
aż po aktualną ekspozycję fotografii 
uczniów, a także pracowników 
Szkoły Fotografii Katarzyny Bielak.

Powiatowa i Miejska Biblioteka 
Publiczna dba także o rozwój 
bibliotekarzy i bibliotek, a dzięki 
o t rzymanemu dofinansowaniu 
z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego realizuje cykl szkoleń 
pt. „Rozwijamy się, więc jesteśmy”. 
Adresatami są bibliotekarze zatrud-
nieni w bibliotekach publicznych 

powiatu limanowskiego. Do tej pory 
odbyły się dwa szkolenia oraz 
Konferencja Bibliotekarzy, w ramach 
której dyrektorzy i pracownicy 
bibliotek gościli w Starostwie Powia-
towym. Tegoroczna Konferencja 
została wzbogacona wyjazdem do 
nowo wybudowanej biblioteki 
w Starym Sączu.

Limanowska biblioteka w ramach 
projektu real izowanego przez 
stowarzyszenie Pomocy Osobom 
Niepełnosprawnym ,,Larix’’ im. 
Henryka Ruszczyca, otrzymała dwa 
urządzenia, które przystosowane są 
do obsługi przez osoby niewidome 
i słabowidzące. Zainteresowanych 
zapraszamy do Wypożyczalni dla 
dorosłych.

Niedługo wakacje – już teraz zapra-
szamy do udziału w FAMILIJNEJ 
SOBOCIE CZYTELNICZEJ, która 
odbędzie się 29 czerwca. W pro-
gramie ciekawe spotkania przy-
gotowane z myślą o dzieciach 
i dorosłych.
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Bagnet w brzuchu – analiza statystyczna 
korespondenta wojennego
Pył bitewny już opadł, nawet echa odgłosów wystrzałów 

ucichły, a deszcz zatarł ślady walki lecz chyba nikt, kto 

w niedziele 19 maja był świadkiem bitwy na wzgórzu 

Jabłoniec nigdy jej nie zapomni. Piękne słońce, tłumy 

widzów, liczni rekonstruktorzy w mundurach z okresu 

I wojny światowej gotowi do walki oraz spektakularna 

oprawa pirotechniczna... Tak w jednym zdaniu można to 

opisać, ale zacznijmy od początku. Przygotowania na polu 

bitwy trwały już od bladego świtu. Obsługa, nagłośnienie, 

pirotechnicy, strażacy oraz organizatorzy dopinali 

wszystko na ostatni guzik. Pomimo, że oficjalna część 

programu miała się zacząć dopiero o godz. 10.30, 

widzowie zaczęli się pojawiać znacznie wcześniej 

korzystając z cudownej pogody.

W oficjalnych uroczystościach na Cmentarzu Wojsko-

wym nr 368 wzięli udział m.in.: Tomáša Kašaj Konsul 

Generalny Republiki Słowackiej w Krakowie, Andrzej 

Tombiński Konsul Generalny Republiki Austrii 

w Krakowie, oraz 20-osobowa delegacja partnerów 

mikroprojektu z Kieżmarku na Słowacji. Ważnym 

elementem tej części programu było otwarcie przez 

Magdalenę Urbaniec Dyrektor Muzeum Regionalnego 

Ziemi Limanowskiej oraz Erike Cintulową Dyrektor 

Muzeum w Kieżmarku punktu informacji historycznej. 

W krótkich słowach wyraziły wspólną nadzieję, że ta 

inwestycja będzie dobrze służyć licznie odwiedzającym 

to miejsce turystom. Lecz to, na co wszyscy czekali czyli 

wielka rekonstrukcja historyczna „Bitwa Limanowska 

1914 oczami Polaków i Słowaków” rozpoczęła się, wręcz 

dosłownie w samo południe. Atmosfera oczekiwania 

jeszcze podsycana przez sugestywną, budującą napięcie 

narrację udzieliła się wszystkim widzom. Z każdym 

wystrzałem i wybuchem, które były majstersztykiem 

pirotechnicznym, przez tłum widzów przetaczały się 

okrzyki zaskoczenia i zachwytu. Rekonstruktorzy okazali 

się niesamowitymi aktorami, którzy z pełnym 

profesjonalizmem podeszli do inscenizacji. Wkraczając 

na pole bitwy, wchodząc do okopów przeistaczali się 

w żołnierzy z krwi i kości, dla których wykrzykiwane 

rozkazy dowódców, w ciągu tych kilkudziesięciu minut, 

stanowiły kwintesencję istnienia. Podziękowania na ręce 

przedstawicieli grup już w niedzielę przekazała w imieniu 

organizatorów Magdalena Urbaniec, lecz należy 

wymienić jeszcze raz grupy rekonstruktorów, które 

stanęły do niedzielnego boju, bo bez nich nie byłoby tego 

wspaniałego widowiska, które przeniosło nas w czasie: 

Projekt Odkrywcy Historii - jako 56 Infanterie Regiment, 

Grupa Rekonstrukcji Historycznych k.u.k  Sturmtruppen - 

jako 58 Infanterie Regiment, Grupa Rekonstrukcji 

Historycznych Gorlice 1915, Klub vojenskej histórie 

Zapad Bratyslava,  Andrzej Rudziński, Konna 

Grupa Rekonstrukcji Historycznej "Kresy", Grupa 

Rekonstrukcji Historycznych Alpen Rot, Grupa 

Rekonstrukcji Historycznych Rosja w Ogniu, Grupa 

Rekonstrukcji Historycznych "Pod Obcymi Sztandarami" 

69 Riazański Pułk Piechoty.  Szczególne podziękowania 

należą się też twórcy scenariusza i koordynatorowi 

tegorocznej inscenizacji Panu Andrzejowi Śmierciakowi 

z GRH Rosja w Ogniu. Dzięki sprawnej koordynacji 

i współpracy wszystkich na polu bitwy mogliśmy się stać 
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świadkami historii. Następnie z głowami troszkę 

ostudzonymi przez deszcz, ale ciągle pełnymi scen 

z bitwy, wielu widzów przeniosło się do siedziby Muzeum 

Regionalnego Ziemi Limanowskiej w Dworze Marsów, 

gdzie o godz. 15.00 została oficjalnie otwarta nowa 

wystawa stała „Polsko-słowackie braterstwo broni 

– bitwa limanowska 1914”. W czasie otwarcia wykład 

poświęcony składowi narodowościowemu armii austro-

węgierskiej poprowadził dr Wacław Szczepanik. Z kolei 

o koncepcji i samej wystawie oraz o zgromadzonych 

zabytkach z okresu I wojny światowej opowiadał 

Arkadiusz Urbaniec. Jeżeli mieli już Państwo okazję 

obejrzeć fotorelację na naszym profilu Facebook z tej 

części  niedzielnej imprezy, to zapewne mają Państwo 

pewne pojęcie o niezwykłości nowej aranżacji. Tak jak 

na polu bitwy, tak i w sali ekspozycyjnej pracownicy 

limanowskiego muzeum chcieli nie tylko zawrzeć 

merytoryczny zasób wiedzy o działaniach w czasie 

operacji limanowsko-łapanowskiej, lecz dzięki 

nowoczesnym rozwiązaniom aranżacyjnym w tym 

audiowizualnym, wykreowali nie tylko przestrzeń ale 

i atmosferę sztabu polowego w  mroczny poranek natarcie 

wojsk przeciwnika. Może więcej szczegółów nie 

będziemy zdradzać, tylko serdecznie zaprosimy 

wszystkich do zwiedzania nowej ekspozycji. Podpo-

wiemy tylko, że rąbek tajemnicy na temat wystawy 

zdradza „z przymrużeniem oka” kilkuminutowy film  

zamieszczony na naszym Facebooku oraz na You Tubie 

(szukajcie „Kieszonkowej pankreacji”). 

Wydarzenie zorganizowane przez Muzeum Regionalne 

Ziemi Limanowskiej wraz z Muzeum w Kieżmarku 

w ramach mikroprojektu „Polsko-słowackie braterstwo 

broni – Bitwa Limanowska 1914” współfinansowanego 

przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa 

za pośrednictwem Związku Euroregion „Tatry” w ramach 

Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A 

Polska-Słowacja 2014-2020.

Wydarzenie zostało objęte Honorowym Patronatem 

Wojewody Małopolskiego Piotra Ćwika.
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Przyznane nagrody 
w sporcie 31

marzec

79. rocznica 
Zbrodni Katyńskiej 2

kwiecień

Festiwal Teatrów Dzieci 
i Młodzieży BAJDUREK

4
kwiecień

Spotkanie z Markiem Harnym 
w Miejskiej Bibliotece Publicznej 5

kwiecień

XVI Gimnazjada w I Liceum 
Ogólnoszktałcącym 10

kwiecień

 I Powiatowy 
Kiermasz Wielkanocny

14
kwiecień

26
kwiecień

Sesja Rady Miasta z okazji
 uchwalenia Konstytucji 3-maja 1

maj
8 Bieg 

Ziemi Limanowskiej
Konkurs Palm 
Wielkanocnych

3
maj

3
maj

(Limanowa) 50 lat partnerstwa 
z Dolnym Kubinem 3

maj
Święto Narodowe 

Trzeciego Maja
Promocja kulinarnych 

tradycji pogranicza
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5
maj

8
maj

Dziecięca Triada 
Artystyczna 18

maj

VII Noc MuzeumMiejskie obchody 
Dnia Strażaka

19
maj

19
maj

Msza Św. 
na cmentarzu jabłonieckim 19

maj
Rekonstrukcja 

Bitwy Limanowskiej 
Msza F-dur 

w Limanowskiej Bazylice

27
maj

28
maj

VIII Konkurs Poetycki 
im. Zosi Smreczyńskiej 1

czerwiec

50 lat partnerstwa 
Limanowej i Dolnego Kubina

Zawody Strzeleckie 
z okazji Dnia Dziecka

1
czerwiec

2
czerwiec

Dzień Dziecka przy 
Limanowskim Domu Kultury 9

czerwiec

Prezentacja technik 
pożarniczych w Dolnym Kubinie

Dzień Dziecka 
na Pływalni Limanowskiej



201920192019
w Limanowej
w Limanowej
w LimanowejWakacje Wakacje Wakacje 

3 lipca (środa)

10.00-12.00 Rozpoczęcie wakacji czyli koncert muzyki afrykańskiej, 

warsztaty muzyczne, animacje dla dzieci, spotkanie z prowadzącymi zajęcia

Warsztaty muzyczne z Bassara Music School (Prowadzący: Emil Kiełbasa)

5, 19 lipca (dzieci od 8 lat oraz młodzież)

Od godziny 11.00-12.30. Grupy do 12 osób.

Warsztaty Robotów

15, 16, 17, 18, 19 lipca (dzieci od 6 lat oraz młodzież)

Od godziny 12.00-15.00. Grupy do 16 osób.

Warsztaty plastyczne (Prowadzący: Zofia Ślezak)

16, 18, 23, 25, 30 lipca (dzieci od 8 lat oraz młodzież)

Od godziny 10.00-11.30. Grupy do 12 osób.

Warsztaty multimedialne

16, 17, 23, 24 lipca (dzieci od 8 lat oraz młodzież)

Od godziny 10.00-11.30. Grupy do 12 osób.

Warsztaty językowe z McGregor (Prowadzący: instruktorzy Szkoły 

Językowej McGregor Language School)

22 lipca – grupa młodsza (6-12 lat)

29 lipca – grupa starsza (powyżej 12 lat)

Od godziny 11.00-12.30. Grupy do 15 osób.

LIPIEC

LIMANOWSKI DOM KULTURY – wakacje „Spotkanie z Afryką”

Warsztaty plastyczne (Prowadzący: Zofia Ślezak)

1, 8, 13, 20, 22, 27 sierpnia (dzieci od 8 lat oraz młodzież)

Od godziny 09.00-10.30. Grupy do 12 osób.

Warsztaty językowe z McGregor (Prowadzący: instruktorzy Szkoły 

Językowej McGregor Language School)

5, 19 sierpnia – grupa młodsza (6-12 lat)

12, 26 sierpnia – grupa starsza (powyżej 12 lat)

Od godziny 11.00-12.30. Grupy do 15 osób.

Warsztaty multimedialne

5, 14, 19 sierpnia od godziny 11.00-12.30 i 28 sierpnia od godziny 

10.00-11.30 (dzieci od 8 lat oraz młodzież)

Grupy do 12 osób.

Warsztaty muzyczne z Bassara Music School (Prowadzący: Emil Kiełbasa)

6, 13 sierpnia (dzieci od 8 lat oraz młodzież)

Od godziny 11.00-12.30. Grupy do 12 osób.

SIERPIEŃ

Warsztaty teatralne (Prowadząca: Danuta Ługowska)

7, 14, 21 sierpnia od godziny 11.00-12.30 i 28 sierpnia od godziny 10.00-

11.30 (dzieci i młodzież)

Grupy do 15 osób.

Warsztaty Robotów

19, 20, 21, 22, 23 sierpnia (dzieci od 6 lat oraz młodzież)

Od godziny 09.00-12.00. Grupy do 16 osób.

WAKACJE W KINIE „KLAPS” (Sala kinowa, ul. Łososińska 23)

29 lipca

13.00-14.00 Spektakl teatralny „Dzwonnik” (Prowadzący: aktorzy Teatru 
Blaszany Bębenek)

12 sierpnia 

13.00-14.00 Spektakl teatralny „Piraci i wyspa skarbów” (Prowadzący: 
aktorzy Teatru Blaszany Bębenek)

3 lipca 12.00-14.00 - „Mia i biały lew” (10+) 

10 lipca 12.00-14.00 - „Kacper i Emma szukają skarbu” (4+) 

17 lipca 12.00-14.00 - „Niesamowita historia wielkiej gruszki” (4+) 

24 lipca 12.00-14.00 - „Biuro Detektywistyczne Lassego i Mai. Pierwsza 
tajemnica” (7+) 

31 lipca 12.00-14.00 - „Mamy talent!”

7 sierpnia 12.00-14.00 - „Hej, sokoły!” (8+)

14 sierpnia 12.00-14.00 – „Kickbokserka” (10+)

21 sierpnia 12.00-14.00 - „Liliana Pędziwiatr” (7+) 

28 sierpnia 12.00-14.00 - „Supa Modo” (9+)

Warsztaty są bezpłatne (z wyjątkiem robotyki). Zapisy osobiście 
lub telefonicznie (18 3371 603). Bilety na spektakle teatralne i seanse 
kinowe w cenie 5 zł.

Zajęcia z ROBOTYKI są PŁATNE!  Koszt bloku pięciodniowego – 250 zł/os.

Grupa 1: 15-19 lipca, godz. 12.00-15.00 (dzieci od 6 lat)

Grupa 2: 19-23 lipca, godz. 09.00-12.00 (dzieci od 6 lat)



LIPIEC

MUZEUM REGIONALNE ZIEMI LIMANOWSKIEJ

Ze względów organizacyjnych prosimy o wcześniejsze zapisy na zajęcia 

pod nr tel. 18 3372042 lub w siedzibie Muzeum Regionalnego Ziemi 

Limanowskiej przy ul. Józefa Marka 13 w Limanowej.

CZERWIEC

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W LIMANOWEJ 

IMPREZY KULTURALNO-PROMOCYJNE

JARMARK HISTORYCZNY ŚW. MARII MAGDALENY "Born in the PRL"

21 lipca (niedziela) Park Miejski

Jarmark nawiązywał będzie do okresu PRL (1945-1989). Korowód 

historyczny, prezentacja grup rekonstrukcyjnych, program artystyczny.

ŚWIĘTO MIASTA - DNI LIMANOWEJ 

13-14 lipca (sobota-niedziela) Plac przy LDK

Koncerty: KASI KOWALSKIEJ oraz KRZYSZTOFA CUGOWSKIEGO z zespołem, 

orkiestry „ECHO PODHALA”, zespołu „LIMANOWIANIE”, zespołu ATRAMENT 

oraz imprezy towarzyszące: Limanowski Talent Show, występy dziecięcych 

grup tanecznych, kabaretowy show TEATRU NOWY. Ponadto animacje dla 

najmłodszych, dyskoteka, wesołe miasteczko, gastronomia.

BESKIDZKIE RYTMY I SMAKI

25 sierpnia (niedziela) Park Miejski 

Impreza połączona z Powiatowym Przeglądem Kół Gospodyń Wiejskich, 

promująca lokalną kulturę i kulinaria w ramach akcji Odkryj Beskid Wyspowy

ODKRYJ BESKID WYSPOWY –wędrówka na Miejską Górę 

8 września (niedziela) 9.00

Impreza turystyczna mająca na celu popularyzację górskich wędrówek 

po Beskidzie Wyspowym połączona z modlitwą. Godz. 9.00 wyjście 

z przewodnikiem z Rynku i godz. 11.00 Msza Święta na szczycie góry 

oraz koncert Zespołu „Vena” i konkursy. 

LATO Z PRZEWODNIKIEM

Miasto Limanowa współfinansuje wakacyjną akcję 

organizowaną przez PTTK O/Limanowa. „LATO Z PRZEWODNIKIEM” 

W ramach akcji planowane są wycieczki turystyczno-krajoznawcze:

23 czerwca (niedziela) – GORCE - Kudłoń 

7 lipca ( niedziela) -  BESKID ŻYWIECKI- Mędralowa

21 lipca (niedziela) -  TATRY ZACHODNIE - Wołowiec 

4 sierpnia (niedziela) -  BESKID WYSPOWY - Lubogoszcz

18 sierpnia (niedziela) - BESKID SĄDECKI - RADZIEJOWA

Szczegóły i zapisy na stronie www.pttk-limanowa.pl

  WAKACJE NA SPORTOWO

Boisko „ORLIK” – ul. Z.Augusta

poniedziałki

9.00  piłka siatkowa dla dzieci

20.00  wieczorne granie na Orliku

wtorki

9.00  koszykówka dla dzieci

20.00  wieczorne granie na Orliku 

środy

9.00  tenis ziemny dla dzieci do 10 lat

20.00  wieczorne granie na Orliku

czwartki

9.00  gry i zabawy dla dzieci

20.00  wieczorne granie na Orliku

piątki

9.00  koszykówka dla najmłodszych

20.00  wieczorne granie na Orliku

Boisko „ORLIK” – ul. Reymonta

lipiec - sierpień VIII Turniej ,,Łososina OPEN 2019"

wtorki 

18.20-20.00 Mölkky (nowość)   

środy 

18.00-20.00  wieczory z piłką nożną

czwartki 

18.00-20.00 koszykówka dla każdego

piątki 

18.20-20.00 Mölkky (nowość)  

ORGANIZATORZY:
MIASTO
LIMANOWA

MUZEUM REGIONALNE
ZIEMI LIMANOWSKIEJ

Więcej na:   

www.miasto.limanowa.pl    www.facebook.com/MiastoLimanowa



Burmistrz Miasta Limanowa 

i Limanowski Dom Kultury zapraszają na:

Kasia Kasia Kasia 
KowalskaKowalskaKowalska

www.ldk.limanowa.pl

www.fb.com/limanowskidomkulturyul. B. Czecha 4 
34-600 Limanowa tel. 18 3371 603

13 lipca SOBOTA 14 lipca NIEDZIELA 

 WESOŁE MIASTECZKO, GASTRONOMIA, ATRAKCJE DLA DZIECI, DYSKOTEKA, STOISKA RĘKODZIELNICZE I KOMERCYJNEDODATKOWE ATRAKCJE:

Krzysztof Krzysztof Krzysztof 
CugowskiCugowskiCugowski

DNI
LIMANOWEJ
2019

13
-1
4 

lip
ca

PLAC PRZY LDK 

STREFA 
MALUCHA

dmuchańce kule wodne

pływające łódeczki
animacje

warsztaty artystyczne

warsztaty cyrkowe konkursy z nagrodamigry i zabawy dla najmłodszych

koncert Gwiazdy Wieczoru  

koncert Gwiazdy Wieczoru - Kasia Kowalska

Eliminacje X Limanowskiego Talent Show

ogłoszenie wyników X Limanowskiego 
Talent Show

koncert zespołu MOB

część oficjalna

koncert Gwiazdy Wieczoru - Kasia Kowalska

dyskoteka 

wystep dziecięcych grup Szkółki Baletowej „TAKT“

wystep dziecięcych grup tanecznych
- akademia lotu

koncert i wręczenie nagród dla laureatów 
X Limanowskiego Talent Show 

koncert Zespołu Regionalnego
„Limanowianie” im. Ludwika Mordarskiego

koncert Orkiestry dętej Echo Podhala

Kabaretowy Show Teatru Nowego

koncert Gwiazdy Wieczoru  
-  Krzysztof Cugowski z Zespołem Mistrzów-  Krzysztof Cugowski z Zespołem Mistrzów

dyskoteka

koncert zespołu Atrament
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