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Mamy świadomość, że panujący 
w mieście sezon inwestycyjny 
i związane z nim prace budowlane, 
zwłaszcza te dotyczące infra-
struktury drogowej, bywają dosyć 
uciążliwe, a czasowe zmiany 
organizacji ruchu kłopotliwe dla 
wszystkich uczestników poru-
szających się po mieście, ale 
prosimy o wyrozumiałość i cier-
pliwość. Jesteśmy przekonani, że 
to właściwy kierunek rozwoju 
i konsekwentnie dążymy do tego, 
aby nasze miasto było dobrym, 
bezp iecznym i  a t rakcy jnym 
miejscem do życia dla wszystkich, 

a Limanowa zachowując urok, 
bezpieczeństwo i spokój małego 
miasteczka oferowała jak najwięcej 
walorów dostępnych w dużym 
mieście.

Ale Limanowa to nie tylko inwes-
tycje, to także życie społeczne i kul-
turalne. W informatorze tradycyjnie 
znalazło się miejsce poświęcone 
relacjom z organizowanych wyda-
rzeń, których w minionych mie-
siącach było naprawdę wiele. 
Przypominamy, że wszystkie wia-
domości, dokumentacje, zapowie-
dzi oraz wydarzenia, związane 
z działalnością Miasta Limanowa, 

znajdą Państwo na naszej stronie 
internetowej  oraz fanpage’u 
w serwisie Facebook, do któ-
rych adresy umieszczone zostały 
w stopce strony.

Mam nadzieje, że niniejsze wydanie 
Informatora Miejskiego przybliży 
Państwu skalę działań, jakie 
realizujemy w naszej codziennej 
pracy. Serdecznie zapraszam do 
lektury niniejszego Informatora.

Szanowni Państwo!

Trwający 2019 rok bez wątpienia jest rokiem wielomilionowych 
INWESTYCJI w naszym mieście, które dostrzegalne są niemal na 
każdym kroku. Dlatego czuję się w obowiązku poinformować Was, 
Drodzy Mieszkańcy, o postępach prac poszczególnych przedsięwzięć. 
W związku z powyższym, informator, który trzymają Państwo 
w dłoniach poświęcony został w głównej mierze przybliżeniu 
trwających, strategicznych dla Limanowej inwestycji, którymi są 
m.in. rewitalizacji rynku, rewitalizacji parku miejskiego wraz 
z zagospodarowaniem potoku Jabłonieckiego, przebudowa 
Limanowskiego Domu Kultury, budowa nowej siedziby Miejskiej 
Biblioteki Publicznej, budowa bloku mieszkalnego przy ul. 
Fabrycznej, a także realizacja projektu niskoemisyjnego transportu 
miejskiego, w ramach którego powstał zintegrowany węzeł 
przesiadkowy, a w planach jest budowa dworca autobusowego.

Władysław Bieda

Burmistrz Miasta Limanowa
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W ostatnim okresie Burmistrz Miasta Limanowa odbył następujące, ważne dla miasta spotkania:

KALENDARIUM 

– udział w Posiedzeniu Euroregionu TATRY w Nowym Targu

– udział w Konwencie Wójtów i Burmistrzów w Szczawie

– spotkanie z p.o. Kierownika Rejonu Nowy Sącz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych     

   i Autostrad Tadeuszem Pytko

– spotkanie z Marszałkiem Województwa Małopolskiego Witoldem Kozłowskim

– udział w Forum Ekonomicznym w Krynicy Zdrój 

– udział w Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Małopolski w Krakowie

– udział w Kongresie Euroregionu TATRY w Nowym Targu

– udział w Forum Wójtów i Burmistrzów w Tymbarku

17 lipca 2019 r. 

1 sierpnia 2019 r. 

8 sierpnia 2019 r. 

14 sierpnia 2019 r.

3 września 2019 r. 

11 września 2019 r.

13 września 2019 r. 

26 września 2019 r. 

– udział w posiedzeniu Zgromadzenia Europejskiego TATRY w Kieżmarku

– udział w Forum Burmistrzów, Wójtów i Prezydentów w Krakowie

3 października 2019 r.

22 października 2019 r.
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fot. Tomasz Wajda

Rewitalizacja miasta

Trwa rewitalizacja miasta Limanowa. W tym zadaniu kryją się trzy ważne i strategiczne 

inwestycje: rewitalizacja rynku, przebudowa i rozbudowa parkingu przy ul. Łazarskiego 

oraz zagospodarowanie terenu przy potoku Jabłonieckim. To wielkie zadanie inwestycyjne 

realizowane jest w ramach projektu pn.: „Rewitalizacja Miasta Limanowa poprzez 

zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele społeczne ”, dofinansowanego 

z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego kwotą 13 745 000 zł. 

Projekt realizowany będzie do 2020 roku. Dwa zadania tj. rewitalizacja rynku 

i zagospodarowanie potoku Jabłonieckiego są w trakcie realizacji, natomiast zadanie 

przebudowy i rozbudowy Parkingu przy ul. Łazarskiego rozpocznie się niebawem. Wykonawca 

przygotował dokumentację projektową, która została zatwierdzona przez Zamawiającego 

i jest w trakcie uzyskiwania pozwolenia na budowę.  

fot. Tomasz Wajda

W porozumieniu z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych 

i Autostrad,przygotowano i uzgodniono projekt remontu 

odcinka drogi nr 28, przebiegającej przez rynek. 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 

przystąpiła do robót drogowych. Remont wiąże się 

z przebudową drogi zgodnie z nową organizacją ruchu. 

W ramach robót budowlanych realizowana jest: 

przebudowa z wymianą podbudowy, odwodnienia 

i nawierzchni drogi wraz z wymianą krawężników. 

Zadania te są wykonywane równocześnie z miejskimi 

robotami na rynku.

Rynek to serce miasta – tak było dawniej, tak jest i dziś. 

Na przestrzeni lat był miejscem jarmarków, spotkań 

i wypoczynku, imprez patriotycznych i uroczystości 

religijnych, miejscem tętniącym życiem i radością jego 

mieszkańców. Przez wieki zmieniał się jego wygląd oraz 

pełnione funkcje. Ostatni remont rynku przeprowadzono 

w latach 1970 – 72. Dziś doczekał się kolejnego. W chwili 

obecnej wykonywany jest zakres robót związany 

z przebudową sieci wodno – kanalizacyjnych w obrębie 

rynku. Miasto uzyskało pozwolenie na prace związane 

z zabudową płyty rynku oraz małej architektury.

Rewitalizacja rynku
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Płyta Rynku w obecnym wyglądzie pochodzi z lat 1970 – 
72, kiedy to centrum miasta zostało gruntownie 
przebudowane. Wtedy to powstały takie jego elementy jak 
kamienna wykładzina, rzeźba plenerowa zwana 
„Buzodromem” z fontanną, klomby i wysmukłe świerki 
nawiązujące do lokalnych tradycji. W czasie tamtej 
przebudowy posadzono dąb po środku placu w miejscu 
potężnego kasztanowca, który usunięty został ze 
względów bezpieczeństwa. Kasztanowiec ten ocieniał 
studnię miejską oraz zbiornik przeciwpożarowy z figurą 
św. Floriana. Zbiornik ten z figurą został przeniesiony na 
plac przykościelny. Ponieważ w herbie miasta znajduję 
się dąb, dawniej podczas święta miasta, czyli "Dni 
Limanowej", obok tego drzewa na rynku umieszczany był 
topór i róg myśliwski. 

Nowoczesny salon miejski, wypełniony "miejskimi 
meblami" i ozdobiony małą architekturą. Taka unikalna 
przestrzeń ma powstać dzięki rewitalizacji rynku, który 
ma się stać prawdziwą wizytówką miasta i miejscem 
chętnie odwiedzanym przez mieszkańców. Rewitalizacja 
rynku nie ograniczy się jedynie do wymiany płyty 
głównej, lecz jest efektem wielu lat intensywnych 
przygotowań. Aby uczynić rynek przyjaznym dla 
pieszych, miejscem spotkań mieszkańców, a także 
umożliwić realizację na nim różnorodnych imprez 
kulturalnych, miasto przebuduje układ drogowy, 
oświetlenie, fontannę, powiększy powierzchnię 
użytkową.  Dzięki  temu w centrum powstanie 
nowoczesna, bezpieczna, pełna zieleni przestrzeń. Atutem 
nowego rynku, obok walorów wizualnych, jest jego 
uniwersalność. W sercu miasta powstać ma miejska 
przestrzeń służąca mieszkańcom. W zależności od 
potrzeb, rynek może być zarówno miejscem spotkań, 
spacerów, czy pikników, jak i areną ciekawych 
przedsięwzięć kulturalnych. Najbardziej wymierną oceną 
inwestycji będzie na pewno zadowolenie samych 
mieszkańców miasta. Miejmy nadzieję, że od jesieni 
2020 roku, z zaciekawieniem i podziwem oglądać 
będziemy nowe oblicze limanowskiego rynku.

Przebudowa rynku w latach 1970 – 1972 

Przebudowa rynku – 2019 r.
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Lepsza organizacja ruchu po rewitalizacji rynku

Wraz z rewitalizacją rynku zmianie 
ulegnie organizacja ruchu, wypra-
cowane rozwiązania są wynikiem 
dogłębnych analiz, które docelowo, 
nie tylko pozytywnie wpłyną na 
przepustowość, ale przede wszystkim 
na zwiększenie bezpieczeństwa 
wszystkich uczestników ruchu. 

Obecnie wokół rynku wykonane są 
pełne dwa pasy ruchu, jednak jak 
pokazuje praktyka, pas wewnętrzny 
lewy wykorzystywany jest w nie-
wielkim stopniu z tego powodu, 
że kierowcy poruszający się pasem 
zewnętrznym nie ustępują pojazdom, 
które chcą zmienić pas z lewego na 
prawy aby skierować się do wylotu 
ronda. W związku z tym pojazdy, 
które chcą kontynuować jazdę 
w ruchu okrężnym robią to pasem 
prawym, czekając na kontynuowanie 
jazdy na zewnętrznym pasie aż 
pojazdy wyjeżdżające opuszczą ten 
pas. Tak więc w praktyce rondo działa 
jako jednopasowe. Proponowana 
zmiana prowadzi do tego, że włą-
czenie do ronda odbywać się będzie 
zawsze na wewnętrzny pas ruchu 
i po włączeniu kierowca będzie miał 
pełną swobodę do zajęcia pasa 
prawego, w przypadku zamiaru 
opuszczenia ronda na najbliższym 
wylocie, lub kontynuowania jazdy na 
wewnętrznym pasie dalej w ruchu 
okrężnym. Wymuszona segregacja 
ruchu daje bardzo korzystne wyniki 
przepustowości co obserwujemy 
w mieście na innym skrzyżowaniu 
z ruchem okrężnym gdzie zasto-
sowano rondo turbinowe. Ponadto 
jak pokazują statystyki najwięcej 
kolizji na skrzyżowaniach z ruchem 
okrężnym z równoległymi pasami 
ruchu występuje podczas zmiany 
pasa z prawego na lewy lub z lewego 
na prawy czyli tzw. przeplatania się 
ruchu – planowane rozwiązanie 
eliminuje takie manewry.

Nowe rozwiązanie powoduje zawę-
żenie szerokości jezdni w miejscach 
przejść dla pieszych z 6 m do 4 m 
w związku z czym skróci się droga 
przechodzenia pieszego przez jezd-
nię. Nie wpłynie to na zmniejszenie 
ruchu pieszych lecz skróci czas 

przechodzenia, a to w konsekwencji 
skróci czas blokowania ruchu pojaz-
dów. Na uwagę zasługuje też fakt, 
że przejście przez jeden pas ruchu 
jest bezpieczniejsze niż przez dwa 
równoległe pasy o ruchu w tym 
samym kierunku. Dotychczasowe 
przechodzenie przez dwa równoległe 
pasy stwarza zagrożenie wypadkiem 
w sytuacji gdy na jednym pasie 
pojazd ustępuje pierwszeństwa 
pieszemu, a na drugim równoległym 
nie. 

W projekcie nowej organizacji ruchu 
uwzględniono także przystanek 
miejskiego autobusu, który będzie 
obsługiwał jedną linię komunikacji 
miejskiej (nie będą miały możliwości 
korzystania z niego inne linie 
komunikacji). Planowana częstotli-
wość kursowania w godzinach 
szczytu tj. (w godz. 7:00-9:00 oraz 
14:30-17:00) co 12 minut, a poza 
godzinami szczytu co 30 minut. 
Zatoka przystankowa jest poza pasem 
ruchu i korzystanie z przystanku nie 
będzie powodowało tamowania 
ruchu w jego rejonie.

Wyznaczono miejsce na postój TAXI, 
zlokalizowane tuż obok przystanku 
miejskiego autobusu tak jak dotych-
czas przed Domem Towarowym. 
Ze względu na przejście dla pieszych 
i stworzenie wystarczającego miejsca 
do włączenia się w ruch okrężny 
mogą tam być dwa stanowiska dla 
TAXI. Pojazdy TAXI oczekujące 
będą mieć zarezerwowane miejsce na 
odcinku ul. Konopnickiej od ul. 
Ks. Kowalskiego do Rynku po stronie 
lewej, na części wybrukowanej. 
Z tego miejsca jest dobra widoczność 
czy miejsce na postoju jest wolne 
i kolejny pojazd TAXI powinien 
podjechać aby przyjąć podróżnych. 
Na odcinku ul. Konopnickiej od 
ul. Ks. Kowalskiego do Rynku ruch 
dalej pozostanie jednokierunkowy 
z zakazem wjazdu, który nie dotyczy 
pojazdów TAXI i pojazdów zaopa-
trzenia.

Zmniejszona zostanie liczba miejsc 
parkingowych, na parkingu po stronie 
południowej, ale to ograniczenie 
powinien skompensować planowany 

parking wielopoziomowy. Nastąpi 
odwrócenie kierunku ruchu na 
parkingu, wjazd będzie w miejscu 
obecnego wyjazdu. Takie rozwią-
zanie ograniczy blokowanie ruchu, 
gdyż kierowca przejeżdżając wzdłuż 
parkingu przed wjazdem będzie 
mógł ocenić czy jest wolne miejsce do 
parkowania. W przypadku braku 
miejsca nie będzie stawał na wjeź-
dzie, jak obecnie zatrzymując ruch. 
Wyjazd z parkingu będzie na wlocie 
do ruchu okrężnego, tym samym 
będzie łatwiejszy, gdyż odbywać 
się będzie do drogi o mniejszym 
natężeniu ruchu. Opisane zmiany 
w stałej organizacji ruchu zostały 
zatwierdzone przez Wydział Bez-
pieczeństwa Ruchu Drogowego 
i Zarządzania Ruchem Generalnej 
Dyrekcji Dróg Krajowych i Auto-
strad. Postępowanie w tej sprawie 
prowadzone było od lutego 2019 r, 
a zatwierdzenie zostało poprzedzone 
obliczaniem natężenia ruchu na 
poszczególnych ulicach oraz wlotach 
do ronda i analizami ruchu, które 
odbyły się w GDDKiA z udziałem 
pracowników Wydziału BRDiZR 
GDDKiA, Komendy Wojewódzkiej 
Policji w Krakowie, Biura Usług 
Inżynierskich FKprojekt i Burmistrza 
Miasta Limanowa.
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Rewitalizacja parku i zagospodarowanie terenu 
przy Potoku Jabłonieckim

Na obszarze parku oraz wzdłuż 
Potoku Jabłonieckiego realizowana 
jest  duża miejska inwestycja. 
Przedsięwzięcie to wykonywane 
i dofinansowane jest w ramach trzech 
projektów. 

Pierwszy zagospodarowanie terenu 
przy Potoku Jabłonieckim to część 
projektu pn.: „Rewitalizacja Miasta 
Limanowa poprzez zagospodaro-
wanie przestrzeni publicznej na 
cele społeczne”, dofinansowanego 
z Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Małopolskiego 
rewitalizacja parku. W ramach 
tego projektu prowadzone są prace 
zagospodarowania terenu przy 
Potoku Jabłonieckim: wykonywane 
są roboty związane z przygotowa-
niem terenu pod budowę małej 
architektury i ścieżek. Równocześnie 
procedowane jest uzyskanie pozwo-
leń na elementy małej architektury 
i kładek przekraczających potok.

Drugi projekt związany jest z rozbu-
dową szlaków wielofunkcyjnych 
w o k ó ł  G ó r y  M o g i e l i c a ,  p n . : 
„Rozbudowa szlaków wielofun-
kcyjnych wokół Góry Mogielica 
i szlaków łącznikowych w Gminach 
Limanowa, Słopnice, Kamienica 
i Mieście Limanowa wraz z ich 
p o ł ą c z e n i e m  z  t r a s ą  g ł ó w n ą 
VeloDunajec”, w ramach którego 
powstaje budynek zaplecza sa-
nitarnego i rowerowego przy ul. 
Z. Augusta. 

Trzeci to projekt związany z Pro-
gramem Infrastruktura i Środowisko 
pn:”Tworzenie i odnowienie zde-
gradowanej zieleni przy Potoku 
Jabłonieckim wraz z kompleksem 
parku miejskiego oraz budową 
infrastruktury do jej udostępniania”. 
Głównym jego celem jest zwięk-
szenie powierzchni terenów zieleni 
w Limanowej, dzięki renowacji, 

odbudowy terenu istniejącego Parku 
Miejskiego, terenu z istniejącym 
odkrytym basenem i placem zabaw 
oraz odtworzeniem zdegradowanej 
z ie leni  wzdłuż Potoku Jabło-
nieckiego, aż do ul. Zygmunta 
Augusta. Teren ten zostanie poddany 
pielęgnacji, a także uzupełniony 
o nowe różnorodne ciekawe formy 
zieleni atrakcyjne dla mieszkańców 
i turystów. W ramach tego projektu 
zostanie dodatkowo wykonane 
oświetlenie terenu w ustalonych 
fragmentach, budowa małej archi-
tektury oraz alejek parkowych 
i ścieżek umożliwiających dostęp do 
atrakcyjnych miejsc.

Obecnie w ramach tego projektu 
wykonywane są roboty ziemne 
związane z ukształtowaniem i przy-
gotowaniem terenu tak dla małej 
architektury, jak i zaplanowanych 
nasadzeń.

www.miasto.limanowa.pl  www.facebook.com/MiastoLimanowa Nr 32/2019
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Przebudowa Limanowskiego Domu Kultury
i budowa Miejskiej Biblioteki Publicznej

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

Miasto Limanowa realizuje dwa 
duże przedsięwzięcia rozbudowując 
i ulepszając infrastrukturę kulturalną. 
Pierwsze to: „Przebudowa i roz-
budowa budynku przy ul. Czecha 
w Limanowej dla potrzeb Domu 
Kultury z salą widowiskową”, która 
dofinansowana jest z Regionalnego 
Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Małopolskiego kwotą 

ok. 2 mln zł. Inwestycja ta wyko-
nywana jest równolegle z przebu-
dową i rozbudową budynku dla 
potrzeb Miejskiej Biblioteki, który 
jest dofinansowany kwotą 1 999 
947,00 zł w ramach Narodowego 
Programu Rozwoju Czytelnictwa. 

Na obecnym etapie wykonywane 
są prace wewnątrz budynku: roboty 
posadzkowe, malowanie ścian 

i sufitów, montaż osprzętu oświetle-
niowego i wodno-kanalizacyjnego 
oraz na zewnątrz wykonywana 
jest zabudowa elewacji. Ponadto 
przeprowadzono przetarg i wybrano 
firmę na budowę systemu mechaniki 
sceny, wykonano również projekt 
aranżacji wnętrz dla Limanowskiego 
Domu Kultury i Miejskiej Biblioteki.
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Miasto kupuje 5 elektrobusów

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

Miasto konsekwentnie realizuje projekt unijny pn.: 
„Niskoemisyjny transport miejski w Limanowej” 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2010. 
Pierwszym etapem było wybudowanie węzła 
przesiadkowego, kolejnym jest zakup 5 ekolo-
gicznych autobusów. Zwieńczeniem projektu będzie 
wybudowanie dworca autobusowego i wyposażenie  
wiat przystankowych w elektroniczny system 
powiadamiania pasażerów.

Aktualnie ogłoszono przetarg na zakup elektrobusów – 
5 ekologicznych autobusów, które winny być wypo-
sażone m.in. w komputer pokładowy, tablice LED do 
wiat inteligentnych, tablice informacji pasażerskiej 
wewnętrznej oraz zliczarki pasażerów, system karty 
miejskiej/kasowniki elektroniczne z funkcją kasowania 
biletów papierowych metodą skanowania.

Elektrobusy mają mieć następujące parametry: długość 
pojazdu - od 7 m do 12 m, szerokość pojazdu do 2,5 m, 
wysokość pojazdu do 3,4 m. Dopuszczalna masa 
całkowita - maksymalnie do 18.000 kg. Liczba miejsc - 
minimum to 30+1 (kierowca), w tym min. 24 miejsca 
siedzące.

8 listopada br., wyznaczono termin składania ofert. 
Z kolei o wyborze najkorzystniejszej oferty zadecydują 
trzy kryteria: cena z wagą 55% parametry techniczne 
z wagą 30% gwarancja jakości z wagą 15%. Termin 
realizacji zamówienia przewidziano na koniec marca 
2021 r., bowiem autobusy muszą zostać zbudowane 
i wyposażone zgodnie z wytycznymi specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia publicznego. Przypo-
mnijmy, że miasto przygotowywała się do autobusowego 
przetargu, przeprowadzając wcześniejsze testy. W 2017 r. 
miasto uruchomiło testową, bezpłatną linię, którą 
obsługiwał midibus Karsan Atak. Komunikacyjny test 
został zorganizowany w ramach badania potencjału 
lokalnego rynku. Linia funkcjonowała przez dwa 
tygodnie. Teraz powróci na stałe - i to już z nowym, 
ekologicznym taborem.

Dobrze zorganizowana komunikacja miejska będzie 
przede wszystkim spójna i czytelna, a wprowadzony 
szereg udogodnień dla podróżujących, zachęci do 
korzystania z transportu publicznego. Wpłynie to na 
ograniczenie emisji spalin, zmniejszenie natężenia ruchu 
i hałasu na terenie miasta.
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Budowa bloku mieszkalnego przy ul. Fabrycznej

Kończy się trzeci nabór wniosków do 
programu Mieszkać w Limanowej. 
Do kupna w budowanym bloku 
wielorodzinnym przy ul. Fabrycznej, 
zostały już ostatnie mieszkania.

Prace budowlane przy miejskiej 
inwestycji budowie bloku miesz-
kalnego wielorodzinnego wraz 
z infrastrukturą przy ul. Fabrycznej 
idą pełną parą. Wyłoniony w drodze 
przetargu wykonawca – Firma 
Budowlana „Gurgul”, przekazuje do 
odbioru poszczególne odcinki robót. 
Na tym etapie w pełni zakończono 
roboty ziemne, izolacje przeciw-

wilgociowe, ściany fundamentowe, 
mury i stropy. Zamontowano stolarkę 
zewnętrzną. Budowa osiągnęła stan 
surowy-zamknięty. Obecnie wyko-
nywana jest wewnętrzna instalacja 
elektryczna, instalacja wentylacyjna. 
Wykonano drewnianą konstrukcję 
dachu i zakończono etap pokrycia 
dachowego. Równocześnie wyko-
nywane jest ocieplenie ścian. 

Inwestycję na podstawie umowy 
zawartej z Miastem prowadzi Miejski 
Zakład Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej sp. z o.o. Zgodnie 
z założeniami roboty budowlane 

zakończyć się mają 31 grudnia br., 
natomiast oddanie mieszkań do 
użytku, po uzyskaniu stosownych 
zezwoleń, planowane jest wiosną 
2020 roku.

Szczegóły dotyczące inwestycji 
i wykupu mieszkań można znaleźć na 
stronie internetowej:

www.mieszkania.miasto.limanowa.pl

Poniżej fotogaleria z postępu prac 
budowlanych. 

www.miasto.limanowa.pl  www.facebook.com/MiastoLimanowaNr 32/2019
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Inwentaryzacja palenisk 
i kontrole kotłowni

Na terenie miasta trwa inwentary-
zacja źródeł ogrzewania. Do tej pory 
by złożyć taką ankietę mieszkańcy 
musieli pobrać druk, odręcznie 
wypełnić dokument, a następnie 
przynieść go na Dziennik Podawczy 
Urzędu Miasta Limanowa. Dla 
ułatwienia zadania – osoby, które 
jeszcze takiej ankiety nie uzupełniały, 
mogą skorzystać z wersji on-line na 
stronie miasta pod linkiem:

www.miasto.limanowa.pl/pl/5638/
0/ankieta.html 

oraz na Facebooku na fanpage’u: 
Limanowa w zdrowej atmosferze. 
Uprzejmie prosimy o przekazanie 
danych do Urzędu Miasta Limanowa.

Inwentaryzacja dotyczy wszystkich 
budynków, zarówno mieszkalnych, 
usługowych, użyteczności publicz-
nej,  jak  i  przemysłowych.

Jednocześnie informujemy, że 
w mieście trwają kontrole kotłowni. 
Co istotne, przeprowadzane są 
wśród mieszkańców, którzy jeszcze 
nie złożyli ankiet. Zgodnie z zapi-
sami Programu Ochrony Powietrza 
dla woj. małopolskiego: wszystkie 
małopolskie gminy mają obowiązek 
zinwentaryzowania źródeł ogrze-
wania w 100% budynków, a także 
3 % kontroli budynków pod kątem 
przestrzegania uchwały antysmo-
gowej tj. kontroli kotłowni, kotłów 
i stosowanego paliwa.

W lipcu br. Ekodoradca wraz ze 
Strażą Miejską rozpoczęli wizyty 
kontrolne kotłowni domowych, 
a także inwentaryzowali źródła 
ogrzewania. Podczas wizyt informo-

wano o zapisach uchwały anty-
smogowej, znakowano i inwentary-
zowano urządzenia grzewcze, 
informowano o możliwościach 
pozyskania środków zewnętrznych 
na inwestycje termomodernizacyjne. 
Pod nieobecność mieszkańców 
pozostawiano dane kontaktowe 
i materiały informacyjne. Łącznie, 
do połowy września, dokonano 667 
takich wizyt. Zebrano 412 ankiety. 
Pozostawiono ok. 200 informacji 
w postaci ankiet i  materiałów 
informacyjnych. W trakcie wizyt 
dokonano 32 kontroli rutynowych 
w tym 4 zgłoszenia z formularza 
ekointerwencji. Na podstawie tych 
danych i danych od zarządców 
budynków wielorodzinnych łącznie 
wprowadzono do systemu 617 ankiet.

Nr 32/2019
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Wydarzenia plenerowe / Edukacja / Life

13 lipca br. (podczas tegorocznych Dni Limanowej) - 
funkcjonował punkt informacyjny LIFE. Mieszkańcy 
i przedsiębiorcy skorzystać mogli z nieodpłatnego 
doradztwa Krajowej Agencji Poszanowania Energii 
(KAPE) partnera programu LIFE. Pytania najczęściej 
dotyczyły opłacalności instalacji odnawialnych źródeł 
energii w nowo budowanych domach. Ponadto była 
możliwość zapoznania się z paliwami dopuszczonymi 
i zakazanymi do spalania w kotłach tj. muły i floty 
węglowe, ankietyzacja mieszkańców. Nie zabrakło 
również atrakcji dla najmłodszych. Przygotowane dla 
dzieci zabawy polegały na układaniu ekologicznych 
haseł, rozwiązywaniu rebusów i krzyżówek tematycz-
nych z zakresu ochrony powietrza, a także układaniu 
puzzli tematycznych (wraz z analizą przedstawio-
nej tematyki). Nagrodami dla dzieci były gadżety 
promocyjne Life.

Nr 32/2019

16 września br. w mieście Limanowa odbyły się 
pierwsze wizyty gospodarstw dotkniętych ubóstwem 
energetycznym. Przy wsparciu pracowników KAPE 
(Krajowej Agencji Poszanowania Energii) odwiedzono 
gospodarstwa, które borykają się z problemami 
ekonomicznymi. Jak się okazało, wysokie rachunki za 
prąd w lokalu ogrzewanym elektrycznie, nieocieplony 
stary dom i niskie dochody - to najczęściej spotykane 
problemy, z którymi spotykają się mieszkańcy dotknięci 
ubóstwem energetycznym. Wspólnie poszukiwano form 
pomocy w postaci dostępnych dotacji i rozwiązań dla 
napotkanych trudności. W ramach programu Life  
mieszkańcy otrzymali zestawy oszczędności energii 
w pos tac i  czu jn ików czadu ,  per la torów,  mat 
zagrzejnikowych, żarówek energo-oszczędnych oraz 
programatorów czasowych (mających za zadanie 
utrwalanie dobrych nawyków oszczędzania energii).  
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Usuwanie azbestu w mieście

W czerwcu 2018 r. miasto podpisało 
umowę z Zarządem Województwa  
Małopolskiego o dofinansowanie 
p ro jek tu  pn . :  „Kompleksowe 
usuwanie odpadów azbestowych 
z terenu Miasta Limanowa” w ramach 
Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa  Małopolskiego 
Województwa Małopolskiego na lata 
2014-2020. Całkowita wartość  
projektu  wynosi  223 236, 00  PLN. 
Zasady realizacji projektu finanso-
wanego w 85% ze środków Regional-
nego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego, na 
lata 2014-2020 oraz w 15% ze  
środków Budżetu Miasta, zawarto 
w regulaminie realizacji i finanso-
wania  projektu. Dla zrealizowania 
programu, miasto w drodze prze-
prowadzonego postępowania prze-
targowego  wyłoniło wykonawcę -  
Firmę Remontowo - Budowlaną 
„RAGAR”. Celem projektu jest  
ochrona środowiska naturalnego  
poprzez wyeliminowanie szkodli-
wego wpływu i negatywnych dla 
ludzi skutków, spowodowanych  
azbestem u mieszkańców Miasta 
Limanowa. Projekt dotyczy osób 

fizycznych nie prowadzących dzia-
łalności gospodarczej na nieru-
chomości, na której znajdują się 
wyroby azbestowe. Finansowane są  
prace związane  z: odbiorem  odpadu  
azbestowego z terenu nieruchomości, 

transportem i utylizacją na składo-
wisku odpadów niebezpiecznych. 
Burmistrz Miasta Limanowa zapra-
sza mieszkańców, którzy są zaintere-
sowani problemem usunięcia ze 
swojej nieruchomości odpadów 
azbestowych do składania wniosków 
w tej sprawie. Wnioski można skła-
dać w Urzędzie Miasta Limanowa ul. 
Jana Pawła II 9 (Dziennik Podawczy). 

Druki wniosków są do pobrania na 
stronie internetowej:

www.miasto.limanowa.pl 

w zakładce SAMORZĄD, lub 
Wy d z i a l e  Z a g o s p o d a r o w a n i a 
Przestrzennego, Nieruchomości 
i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta 
Limanowa w pokoju nr 305, można 
uzyskać szczegółowe informacje 
o programie. Nabór  wniosków  ma 
charakter ciągły, a odpad będzie 
odbierany sukcesywnie po złożeniu  
wniosku przez mieszkańca i pod-
pisania z nim umowy. Zakończenie 
realizacji projektu ustalono na koniec 
2020 roku.

Nowa droga przy Miejskim Przedszkolu

Nr 32/2019

Zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa 
drogi łączącej ul. Piłsudskiego 
z ul. Kusocińskiego wzdłuż przed-
szkola Nr 2” dobiegło końca. 
Zakończyły się już roboty budowla-

ne, położona została nawierzchnia 
asfaltowa, zagospodarowano pobo-
cze na miejsca parkingowe dla 
rodziców przywożących swoje pocie-
chy do przedszkola. Droga na którą 

miasto uzyskało dofinansowanie 
w wys. 213 400 zł, w ramach 
Funduszu Dróg Samorządowych, 
została oddana do użytku.
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Koncepcja przebiegu linii kolejowej 
- informacja dla mieszkańców Limanowej

Podpisano umowę na pierwszy etap 
budowy linii kolejowej z Krakowa do 
Nowego Sącza i Zakopanego - najdłuższej 
nowej linii w Polsce od 40 lat. Zadanie pn. 
„Budowa nowej linii kolejowej Podłęże – 
Szczyrzyc – Tymbark / Mszana Dolna oraz 
modernizacja istniejącej linii kolejowej 
nr 104 Chabówka – Nowy Sącz –obejmuje 
następujące etapy: 

Etap I: prace przygotowawcze” realizo-
wane w latach 2018 - 2021.

Etap II i III realizowane w latach 2020-24 
i 2020-27. 

Wartość inwestycji „Podłęże – Piekiełko” 
wraz z modernizacją linii Chabówka – 
Nowy Sącz szacuje s ię  na ponad 
7 miliardów złotych. PKP Polskie Linie 
Kolejowe S.A przystąpiły do realizacji 
pierwszego z trzech etapów inwestycji 
dla budowy nowej linii, umownie zwanej 
„Podłęże – Piekiełko” i modernizacji 
istniejącej linii nr 104 Chabówka – Nowy 
Sącz.

Etap I obejmuje prace przygotowawcze, 
tj. opracowanie dokumentacji projektowej 
i wykup gruntów, niezbędnych pod nowe 
tory. W chwili obecnej trwają prace 
związane z opracowaniem Koncepcji 
Programowo-Przestrzennej dla poszcze-
gólnych odcinków inwestycji. Pięć 
z jedenastu odcinków zostało zatwier-
dzonych i przekazanych jednostkom 
samorządowym do weryfikacji. Kolejnym 
etapem będą wykupy gruntów, które 
zgodnie z harmonogramem, mają się 
rozpocząć w drugiej połowie 2020 roku. 
Terminy dla poszczególnych lokalizacji 
będą uzależnione od postępu prac 
projektowych, tj. opracowania koncepcji 
programowo-przestrzennej i projektu 
budowlanego oraz uzyskania decyzji 
ustalającej lokalizację linii kolejowej.

15 października br. w Limanowej odbyło 
się spotkanie informacyjne władz miasta 
i mieszkańców z przedstawicielami PKP 
PLK S.A dotyczące przebiegu linii 
kolejowej. Koncepcja programowo 
przestrzenna dotyczącą przebiegu linii 
kolejowej przez teren miasta Limanowa 
w ramach  rea l i zac j i  zamówien ia 
publicznego pn.: " Budowa nowej linii 
kolejowej Podłęże- Szczyrzyc - Tymbark/ 

/Mszana Dolna oraz modernizacja istniejącej linii kolejowej nr 104 
Chabówka- Nowy Sącz- Etap I: prace przygotowawcze”, zamieszczona 
jest na stronie internetowej miasta .www.miasto.limanowa.pl  

Za przedstawione i przyjęte rozwiązania, jak również przebieg   
wyznaczonej trasy odpowiadają PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Więcej 
informacji na stronie: www.podleze-piekielko.pl.

Nr 32/2019
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Z działalności Miejskiej Spółki

Ostatnich kilkanaście miesięcy, 
a zwłaszcza pierwsze półrocze 2019 r. 
to w Spółce przede wszystkim okres 
przygotowania i realizacji dużych 
inwestycji budowlanych. W ciągu 
minionych 8 lat działalności Spółka 
inwestowała głównie w sprzęt 
i narzędzia niezbędne w prowadzonej 
działalności, w tym głównie zakup 
pojazdów specjalistycznych jak 
śmieciarki, piaskarki, pługów do 
odśnieżania dróg, zamiatarki, łado-
warki, pojazdy do czyszczenia kana-
lizacji, samochodów ciężarowych 
i dostawczych, inne drobne narzędzia, 
wyposażenie laboratorium, a także 

modernizację obiektów i urządzeń. 
Teraz przyszedł czas na realizacje 
inwestycji.

1) Pierwsza zakończona w tym roku 
inwestycja to: „Modernizacja 
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpa-
dów Komunalnych w Limanowej”. 

Na realizację zadania Spółka uzys-
kała dofinansowanie z Regionalnego 
Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Małopolskiego na lata 2014-
2020, Oś 5 - Ochrona środowiska, 
Działanie 5.2 - Rozwijanie systemu 
gospodarki odpadami. W ramach 
modernizacji PSZOK został wypo-

sażony w wagę towarową do pomiaru 
ilości odpadów wraz z kontenerem 
do obsługi wagi i urządzeniami 
pomiarowymi. Przeprowadzono też 
działania promocyjne z zakresu 
ekologii wśród dzieci w przed-
szkolach i szkołach podstawowych 
na terenie miasta. Całkowita wartość 
zadania wynosi ok. 170.000 zł. 
Na podstawie zawartej w dniu 
09.07.2018 r. umowy o dofinan-
sowanie Zarząd Województwa 
Małopolskiego przyznał Spółce 
wsparcie dla tego zadania w kwocie 
110.499,99 zł.

2) Na ukończeniu są prace związane 

z budową nowej siedziby dla biura 

zarządu cmentarza komunalnego 

przy ul. Bronisława Czecha. Oprócz 

spraw formalno-prawnych związa-

nych z funkcjonowaniem cmentarza 

w nowej siedzibie będzie można 

nadal zmówić wszelkie usługi 

związane z organizacją pogrzebów 

i utrzymaniem grobów oraz zakupić 

znicze, kwiaty, wiązanki i wieńce.

Nr 32/2019

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

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

z  Mias tem Limanowa spó łka 

prowadzi budowę budynku wielo-

rodzinnego przy ul. Fabrycznej. 

Zadanie realizowane jest w ramach 

miejskiego Programu „Mieszkać 

w Limanowej”. W bloku znajdować 

się będą 22 mieszkania, a ich 

przekazanie przyszłym właścicielom 

planowane jest na wiosnę 2020.

4) Kończą się prace związane z bu-

dową sieci kanalizacji sanitarnej 

i przebudową sieci wodociągowej 

przy ul. Bronisława Czecha. W ra-

mach zadania powstanie 420 m nowej 

sieci kanalizacyjnej oraz wymieniony 

zostanie odcinek starej sieci wodo-

ciągowej na nowy rurociąg PE 

o podobnej długości. Zapewni to 

możliwość przyłączania do sieci 

kanalizacyjnej nowych obiektów 

w rejonie lecznicy zwierząt i cmen-

tarza komunalnego na lewym brzegu 

Potoku Starowiejskiego.

Obecnie Spółka przygotowuje się do 

realizacji kilku kolejnych ważnych 

zadań inwestycyjnych. Są nimi:  

termomodernizacja obiektów Spółki 

przy ul. Rzecznej – ocieplenie 

i wymiana stolarki, modernizacja 

systemu wentylacji mechanicznej 

w warsztatach naprawczych wraz 

rekuperacją, modernizacja oświetle-

nia na terenie bazy Spółki przy 

ul. Rzecznej, na terenie oczysz-

czalni ścieków przy ul. Moczarki 

oraz stacji uzdatniania wody przy 

ul .  Starodworskiej  -  wymiana 

oświetlenia na energooszczędne typu 

LED.

Na sfinansowanie tych zadań udało 

się już pozyskać preferencyjne 

pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Krakowie, a rozpoczęcie 

prac odbyło się jesienią tego roku. 

Do końca 2019 roku Spółka przez-

naczy na inwestycje łącznie prawie 

1,8 mln zł.

Henryk Kapera
Prezes Zarządu MZGKiM 

sp. z o.o. Limanowa
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Nowy rok szkolny 2019/2020 rozpoczęty

2104 uczniów rozpoczęło nowy rok szkolny 
w limanowskich szkołach podstawowych. 550 
przedszkolaków uczęszcza do miejskich przedszkoli. 
123 dzieci przystąpiło od oddziałów zerowych, klasę 
pierwszą rozpoczęło 252 dzieci.

 
W roku szkolnym 2019/2020 w miejskich szkołach 
łączna liczba oddziałów „0” i klas I-VIII wynosi 95. 
W porównaniu do roku szkolnego 2018/2019 liczba 
oddziałów zmniejszyła się o 7, a liczba uczniów o 210. 
Spadek liczby oddziałów i liczby uczniów związany 
jest z zakończeniem procesu wygaszenia gimnazjów. 
Liczba utworzonych oddziałów klas pierwszych 
w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco: 
Szkoła Podstawowa Nr 1 – 3 oddziały, w tym 59 uczniów, 
Szkoła Podstawowa Nr 2 – 3 oddziały, w tym 
62 uczniów, Szkoła Podstawowa Nr 3 - 4 oddziały, 
w tym 96 uczniów oraz Szkoła Podstawowa Nr 4 
– 2 oddziały, w tym 35 uczniów. Do oddziałów 
przedszkolnych w szkołach podstawowych uczęszcza 
123 uczniów. Liczba oddziałów przedszkolnych 
w poszczególnych szkołach podstawowych przedstawia 
się następująco: Szkoła Podstawowa Nr 1 – 1 oddział 
tj. 25 uczniów, Szkoła Podstawowa Nr 2 – 1 oddział tj. 25 
uczniów, Szkoła Podstawowa Nr 3 - 2 oddziały tj. 50 
uczniów oraz Szkoła Podstawowa Nr 4 – 1 oddział tj. 23 
uczniów. 

Wychowaniem przedszkolnym w przedszkolach 
objętych zostało 550 dzieci, (22 grupy wychowawcze). 
Liczba oddziałów w przedszkolach jest taka sama jak 

w poprzednim roku szkolnym. Liczba dzieci w poszcze-
gólnych przedszkolach przedstawia się następująco:

Miejskie Przedszkole Nr 1 – 200 dzieci (8 oddziałów), 
Miejskie Przedszkole Nr 2 – 150 dzieci (6 oddziałów), 
Miejskie Przedszkole Nr 3 – 125 dzieci (5 oddziałów)oraz 
Miejskie Przedszkole Nr 4 –75 dzieci (3 oddziały).

Przed uczniami w nowym roku szkolnym sporo wyzwań 
związanych ze zdobywaniem wiedzy, staraniem się o jak 
najlepsze oceny. Nauczycielom, uczniom, rodzicom 
życzymy przede wszystkim wytrwałości... bo za rok znów 
będą wakacje.

Uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4, 

po raz trzeci biorą udział w konkursie „Odblaskowa 

szkoła”, który ma zwrócić uwagę na bezpieczeństwo 

pieszych biorących udział w ruchu drogowym i ko-

nieczność używania  elementów odblaskowych. 

We wrześniu odbyło się spotkanie policjantów z Komendy 

Powiatowej Policji Limanowej z dziećmi z przedszkola 

oraz klas 0-3. Panowie: sierż. szt. Dariusz Ciba z Zespołu 

ds. Nieletnich  i Patologii, st. sierż. Jakub Orłowski 

i st. post. Tomasz Kuźma z Wydziału Ruchu Drogowego 

oraz Kierownik Rewiru Dzielnicowych st.asp. Janusz 

Pach, po interesującej pogadance na temat zasad 

bezpiecznego poruszania się po ulicy, przeprowadzili 

praktyczne zajęcia przechodzenia po pasach przez 

jezdnię. Na zakończenie spotkania uczniowie otrzymali 

odblaskowe opaski na ręce.  

Odblaskowa szkoła
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Rada Miasta Limanowa uhonorowała 
miejskimi odznaczeniami okolicz-
nościowymi kolejne zasłużone osoby. 

Jubileusz 50-lecia istnienia Państwo-
wej Szkoły Muzycznej I stopnia 
im. Grażyny Bacewicz był znakomitą 
okazją do uhonorowania tytułem 
i medalem „Za zasługi dla Miasta 
Limanowa” Dyrektora Szkoły 
Wincentego Curzydło oraz wielolet-
niej, zasłużonej nauczycielki Edyty 
Lachor-Mitkowskiej. Natomiast 
tytułem i medalem „Przyjaciel 
Miasta Limanowa” odznaczeni 
zostali: Renata Czaja oraz Sławomir 
Szymocha.

Ponadto, na okoliczność jubileuszu, 
Burmistrz Miasta Limanowa, na ręce 
Dyrektora Wincentego Curzydło, zło-
żył listy gratulacyjne dla trzydziestu 
nauczycieli szkoły, którzy każdego 
dnia poprzez muzykę wyostrzają 
wrażliwość, rozwijają wyobraźnię 
i inteligencję dzieci i młodzieży.

Kolejne odznaczenia wręczone zos-
tały podczas Jesiennego Spotkania 
z Teatrem. Z rąk Przewodniczącej 
Rady Miasta Jolanty Juszkiewicz 
i Burmistrza Władysława Biedy 
miejskie odznaczenia okolicznoś-
ciowe, w postaci tytułu i medalu 
„Za zasługi dla Miasta Limanowa” 
przyjęli: Kazimiera Zięba - nau-
czyciel, pedagog, wychowawca, 
obecnie Dyrektor Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego Nr 1, która całe 
swoje życie zawodowe realizuje 
zadania służące promocji miasta 
Limanowa oraz aktywnie przyczynia 
s i ę  do  wychowan ia  młodego 
pokolenia limanowian w duchu 
miłości do Ojczyzny, a także Wiesław 
Stanik - nauczyciel i Dyrektor Szkoły 
Podstawowej Nr 2, którzy ze szcze-
gólną troską dba o kształtowanie 
postaw moralnych, patriotycznych 
i obywatelskich młodego pokolenia. 
Wykorzystując własne zaintereso-
wania, dużą rolę przywiązuje do 
propagowania krajoznawstwa, 
poznawania kraju ojczystego, jego 
tradycji i kultury.

Jubileusz Państwowej Szkoły Muzycznej 
z miejskimi odznaczeniami
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Miejska Góra zdobyta 
na zakończenie X Odkryj Beskid Wyspowy

W niedzielę, 8 września liczna grupa 
turystów, już po raz dziesiąty, zdobyła 
Miejską Górę w ramach akcji 
„Odkryj Beskid Wyspowy”. Piechu-
rzy, pod opieką przewodnika PTTK 
Mirosława Karola Sipaka, o godzinie 
8:00 w zawartym szyku wyruszyli 
z Sowlin. Turyści docierali do celu 
również z innych stron, a na szczy-
cie przywitało ich słońce. U stóp 
Milenijnego Krzyża odprawiona 
została Msza Święta polowa, której 
przewodniczył ks. Kanonik Stanisław 
Wojcieszak, a tuż po niej nastąpiła 
wspólna biesiada turystyczna z mu-
zyką, ciepłym posiłkiem i kon-
kursami. Konkurs podzielony był 
na różne kategorie, w których 
nagrodzeni  zosta l i  za  wiedzę 
o Beskidzie Wyspowym: I - Natasza 
Strug, II - Maria Stożek, III - Barbara 
Strug. Najmłodszym uczestnikiem 
wędrówki był niesiony na rękach 
rodziców dwumiesięczny Hubert 
Wojtas. Najstarszym uczestnikiem 
został Piotr Mirek (80 lat). Wybrano 
również najmilszą i najmilszego 
uczestnika. Zostali nimi Monika 
Zelek i Jacek Cudny. Uczestnik 
z najdalszego zakątka Polski: 
Aleksander Matuszewski z Poznania. 
Ponadto nagrodę otrzymała Rodzina 
Tomerów za rodzinne odkrywanie 
Beskidu Wyspowego. Nagrody 
wręczał Władysław Bieda Burmistrz 
Miasta Limanowa wraz z Jolantą 
Juszkiewicz Przewodniczącą Rady 
Miasta Limanowa. Ponadto specjalne 
konkursy dla najmłodszych prze-
prowadził Jacek Cudny, poeta 
z Włocławka, autor książek dla 
dzieci, m.in. tomiku poezji pt. 
„Malinowa Limanowa”. Szesnaście 
osób otrzymało Złote Odznaki 
„Beskidzkie Wyspy” za przejście 
całej trasy tegorocznej edycji akcji 
Odkryj Beskid Wyspowy, a trzy 
osoby otrzymały odznaki srebrne. 
Wszyscy wyróżnieni dodatkowo 
odebrali plecaki turystyczne ufundo-
wane przez Czesława Szynalika, 
inicjatora akcji OBW. Pamiątkowe 
odznaki „Złotego Rysia” otrzymało 

37 osób. W trakcie spotkania loso-
wano nagrody ufundowane przez 
Sklep Górski  „Polarsport .pl” . 
Serdeczne podziękowania zostały 
złożone również na ręce Czesława 
Szynalika, pomysłodawcy akcji 
„Odkryj Beskid Wyspowy” oraz 
prowadzącego imprezę Stanisława 
Przybylskiego. Zregenerować siły 
pomógł ciepły posiłek ufundowany 
przez Urząd Miasta Limanowa. 
Specjalny koncert dla uczestników 
zaprezentował zespół „VENA”,
a zwieńczeniem spotkania były 
tańce. Nad organizacją spotkania 

i bezpieczeństwem czuwał Wydział 
Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki 
Urzędu Miasta Limanowa, Radni 
Miasta Limanowa: Walenty Rusin 
i Piotr Musiał oraz Sekcja Lima-
nowska GOPR. Akcja Odkryj Beskid 
Wyspowy zorganizowana została 
przy pomocy Forum Gmin Beskidu 
Wyspowego, Fundacji Rozwoju 
Regionu Rabka, przy dofinansowaniu 
z budżetu Województwa Małopol-
skiego. Patronat medialny nad 
wydarzeniem sprawował: Dziennik 
Polski, telewizja internetowa TV28 
oraz Gorce24.pl.
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Letnie imprezy w Miejskiej Bibliotece Publicznej

Te g o r o c z n y  w a k a c y j n y  c z a s 
w Miejskiej Bibliotece Publicznej 
w Limanowej upłynął pod hasłem 
„Zaczytane wakacje”. Program 
wakacji został przygotowany z myślą 
o dzieciach, młodzieży, a także 
dorosłych.

Na rozpoczęcie wakacji biblioteka 
zaprosiła po raz kolejny na Familijną 
Sobotę Czytelniczą, w ramach której 
odbyły się dwa spotkania autorskie. 
Z dorosłymi czytelnikami spotkała 
się Lucyna Olejniczak – autorka 
serii „Kobiet z ulicy Grodzkiej”, 
a  z  dz iećmi  Nata l ia  Usenko . 
Dodatkowo laureatom konkursu 
p las tycznego  p t .  „Pocz tówka 
z wakacji” zorganizowanego przez 
Filię w Sowlinach zostały wręczone 
nagrody.

W programie znalazł się cykl 
warsztatów manualnych pt. „Biblio-
teka pełna kreatywności”. I tak 
jak  nazwa zajęć wskazuje było 
kreatywnie. W efekcie powstało 
wie le  p rac  i  ozdób ,  a  wśród 
nich: świnki-skarbonki, słoiki-
przyborniki, urodzinowe girlandy, 
ozdoby z piór, puzzle.

Kolejna grupa zajęć zorganizowana 
była w ramach „Wakacyjnej pro-
mocji zdrowia”. W bibliotece gościł 
teatr Edu-Artis ze spektaklem pt. 
„W domku Baby Jagi” połączonym 
z warsztatami pn. „Kolorowy talerz”. 
Dużą popularnością cieszyły się 
sportowe zajęcia z fitnessu, w ramach 
których odbyły się dwa spotkania. 
Natomiast w wyniku warsztatów 
kulinarnych pn. „Latając kuchnia 
spotkań” - zapachniało w całej 
bibliotece. Uczestnicy poczuli się 
jak cukiernicy, upiekli babeczki, 
a co więcej uzyskali przepisy 
na wyśmienite wypieki. Program 
wakacyjnych zajęć zakończyło 
spotkanie z innowacyjnymi techno-
logiami, w formie półkoloni z firmą 
Krea-Tech.

Należy również wspomnieć o Powia-
towej Kampanii Czytelniczej, która 
zgromadziła miłośników czytania ze 
wszystkich bibliotek publicznych 

z powiatu limanowskiego. Na letnich 
spotkaniach zgromadzili się człon-
kowie LKL, DKK oraz DKK dla 
Seniora. Dorośli mieszkańcy mieli 
okazję uczestniczyć w warsztatach 
„Kliknij. Sprawdź. Zrozum. Jak 
świadomie korzystać z informacji” 
na temat fake newsów. Bibliotekarze 
z powiatu limanowskiego brali 
udział w dwóch szkoleniach oraz 
w wyjeździe studyjnym do bibliotek 
publ icznych w województwie 
małopolskim w ramach projektu 
„Rozwijamy się, więc jesteśmy”. 
Natomiast w Miejskiej Galerii Sztuki 
odbył się wernisaż wystaw prac 
Mariana Ślazyka, który świętował 
25 lat pracy twórczej. Kolejna 
już wrześniowa wystawa nosiła 
tytuł „Kreską i plamą kreślone” 

i eksponowała prace dwóch młodych 
artystek: Ewy Romańskiej i Izabeli 
Młynarczyk, a obecnie można 
oglądać wystawę fotograficzną Alicji 
Przybyszowskiej pt. „Ekwiwalent”.

W tym roku  po  raz  pierwszy 
w powiecie limanowskim została 
zorganizowana akcja Narodowego 
Czytania. Para Prezydencka zapropo-
nowała do czytania Nowele polskie. 
Obchody rozpoczęły się w piątek 
6 września w Folwarku Starej 
Winiarni w Mszanie Dolnej, nato-
miast w sobotę gościliśmy w Pijalni 
Wód Mineralnych w Szczawie. Teksty 
czytal i  samorządowcy,  przed-
stawiciele instytucji kultury i ducho-
wieństwa. Dwudniowy program 
obfitował w wiele atrakcji.
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To był weekend pełen gwiazd – Dni Limanowej 2019

W sobotę i niedzielę, 13-14 lipca, 
na Placu przy Limanowskim Domu 
Kultury, odbyła się  największa 
plenerowa impreza tego roku, której 
organizatorem był LDK. Cały 
weekend wypełniony był dobrą 
zabawą, muzyką, spotkaniami, 
uśmiechami i niezapomnianymi 
wrażeniami! Na uczestników Dni 
Limanowej 2019 czekały koncerty 
gwiazd, wesołe miasteczko, stoiska, 
gastronomia, atrakcje dla naj-
młodszych i przede wszystkim dużo 
świetnej  zabawy.  W sobotnie 
p o p o ł u d n i e  p l a c  p r z e d  L D K 
wypełniły tłumy Limanowian. Scena 
należała  wtedy do niezwykle 
energetycznej wokalistki, Kasi 

Kowalskiej, która wraz ze swoim 
zespołem przygotowała dla lima-
nowskiej publiczności magiczne 
widowisko przepełnione emocjami 
i  mnóstwem przebojów, które 
wylansowała na przestrzeni swojej 
25-letniej kariery muzycznej. Przed 
Kasią Kowalską scena należała 
do Viol i  Marcinkiewicz  wraz 
z zespołem South Breakers oraz 
do uczestników jubileuszowego 
X Limanowskiego Talent Show. 
Oficjalnego otwarcia wydarzenia jak 
zawsze dokonali gospodarze Dni 
Limanowej, czyli władze naszego 
miasta Burmistrz Miasta Władysław 
Bieda oraz Przewodnicząca Rady 
Miasta Jolanta Juszkiewicz wraz 

z zaproszonymi gośćmi, wśród 
których znalazły się delegacje 
z miast: Truskawiec, Dolny Kubin, 
Nagykálló, Kłodzko, Mrągowo, 
a także delegatura Posłów na Sejm, 
Radnych Sejmiku Województwa 
Małopolskiego, Starostwa Powiatu 
Limanowskiego, Gminy Limanowa 
oraz Rady Gminy Limanowa. Nie-
dzielny program obfitował w roz-
rywki dla najmłodszych. W ciągu 
dnia scena należała do Szkółki 
Baletowej „Takt”, Szkoły Tańca 
„Akademia Lotu” oraz Kuglarzy. 
Ta wesoła grupa towarzyszyła 
uczestnikom Dni Limanowej przez 
całe niedzielne popołudnie, bawiąc 
i umilając czas dzieciom i dorosłym 
w Strefie Malucha.  Mogliśmy 
zobaczyć szczudlarzy, kuglarzy, 
magików, żywą rzeźbę czy artystów 
malujących twarze. Na festiwalowej 
scenie mogliśmy zobaczyć także 
zwycięzców oraz laureatów X 
Limanowskiego Talent Show, Zespół 
Regionalny „Limanowianie” oraz 
Teatr Nowy z Nowego Sącza ze 
swoim specjalnym kabaretowym 
show „Randka w ciemno”. Część 
koncertowa drugiego dnia wy-
darzenia rozpoczęło rockowo-
bluesowe granie w wykonaniu 
zespołu Atrament, które było dobrym 
wstępem do głównej atrakcji dnia, 
czyli koncertu gwiazdy wieczoru – 
Krzysztofa Cugowskiego z Zespołem 
Mistrzów. Artyści porwali lima-
nowską publiczność niesamowitym 
wykonaniem legendarnych hitów, 
które Krzysztof Cugowski wylan-
sował jeszcze wspólnie z „Budką 
Suflera”, a także utworów ze swoich 
najnowszych płyt. Koncert ten był 
również wyjątkową okazją do 
świętowania razem z wokalistą, 
jego 50-lecia pracy artystycznej. 
Do atrakcji Dni Limanowej zaliczały 
się również dyskoteka, wesołe 
miasteczko oraz gastronomia, które 
przez cały weekend przeżywały 
prawdziwe oblężenie miłośników 
dobrej zabawy oraz smacznego 
jedzenia.
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XXII Letnie Koncerty Muzyki Organowej

12 lipca oraz 16 sierpnia 2019 miała miejsce XXII już 
edycja Letnich Koncertów Muzyki Organowej 
i Kameralnej. Było to jak zawsze niezwykłe wydarzenie, 
na które od ponad dwudziestu lat zaprasza Limanowski 
Dom Kultury. Gromadzi ono w piątkowe, letnie wieczory, 
we wnętrzach limanowskiej Bazyliki, miłośników muzyki 
klasycznej. Podtrzymując ponad dwudziestoletnią 
tradycję Limanowski Dom Kultury przygotował kolejną 
edycję Letnich Koncertów Muzyki Organowej 
i Kameralnej w Bazylice Matki Boskiej Bolesnej. W dwa 
wakacyjne wieczory miłośnicy muzyki klasycznej mieli 
okazję spotkać się z renomowanymi artystami, którzy 
zaprezentują starannie wyselekcjonowany repertuar 
muzyki klasycznej. Podczas pierwszego koncertu 
słuchacze mieli okazję wsłuchać się w przepiękne utwory 
Wolfganga Amadeusa Mozarta w wykonaniu zespołu „La 
Tempesta”. Założony i dyrygowany przez Jakuba 
Burzyńskiego zespół, będący jednym z czołowych 
polskich zespołów muzyki dawnej, zaprezentował arie 
i duety w stylu polskim z repertuaru austriackiego 
geniusza. Podczas drugiego koncertu wysłuchano 
krakowskiego FINESIS TRIO. Tworzące ten zespół 
artystki – Katarzyna Puch (sopran), Paulina Tkaczyk 
(klawesyn, flauto traverso) oraz Małgorzata Włodarczyk 
(gitara, lutnia) – przygotowały program ukazu-
jący bogactwo europejskiej kultury muzycznej. 

W limanowskiej Bazylice zabrzmiały dzieła m.in. Antonio 
Vivaldiego, José Bragato czy Władimira Wawiłowa.
W trakcie obu koncertów nie zabrakło również 
komentarza muzycznego przygotowanego przez  
Kierownika Artystycznego koncertów, Ireneusza 
Wyrwę.Honorowy patronat nad festiwalem sprawowali  
proboszcz parafii MB Bolesnej w Limanowej ks. prałat 
dr Wiesław Piotrowski oraz Burmistrz Miasta Limanowa 
mgr inż. Władysław Bieda. Kierownictwo artystyczne 
spoczywało w rękach prof. Ireneusza Wyrwy. Koncerty 
wsparli: Bank Spółdzielczy w Limanowej oraz 
Restauracja „Siwy Brzeg”.Patronat medialny nad 
wydarzeniem objęli: radio RDN Nowy Sącz, portal 
Limanowa.in, telewizja internetowa TV28.

Spotkania z Afryką w LDK

Beztroski czas wakacji dobiegł końca i nadszedł czas 
powrotu do szkolnych ławek. Dzieci i młodzież, które 
brały udział w wakacyjnych warsztatach przygotowanych 
przez Limanowski Domu Kultury, mogły przez cały lipiec 
i sierpień rozwijać swoje umiejętności muzyczne, 
plastyczne, teatralne czy językowe, które teraz na pewno 
przydadzą się w ich dalszej pracy. Tematem przewodnim 
tegorocznych wakacyjnych warsztatów i spotkań w LDK 
była Afryka – prowadzący przybliżali uczestnikom 
zagadnienia gorącego kontynentu, które nabrało 
niezwykłych form i kolorów w tworzonych przez nich 
pracach.

Jak co roku, na dzieci i młodzież czekały zajęcia 
i warsztaty, podczas których mogły rozwijać swoje 
zainteresowania i umiejętności artystyczne. W tym roku 
oprócz zajęć, które na stałe zagościły w programie ferii czy 
wakacji w LDK, organizatorzy zaprosili do współpracy 
Piotra Brymasa z Warszawy, który razem z zaproszonymi 
dziećmi i ich rodzicami wesoło i muzycznie rozpoczęli 
wakacyjne warsztaty. W tym dniu na uczestników czekały 
animacje, afrykańskie warsztaty muzyczne oraz koncert 
muzyki afrykańskiej.Podczas zajęć plastycznych 
uczestnicy tworzyli prace, które przedstawiały afrykańską 
sztukę i kulturę, m.in.: biżuterię, maski, obrazy, 
metaloplastykę czy decoupage. W programie znalazły się 
również zajęcia muzyczne z Emilem Kiełbasą, który 
pokazał dzieciom oraz młodzieży tajniki gry na bębnach 
afrykańskich oraz innych instrumentach. Uczestnicy 
warsztatów poznali również zagadnienia afrykańskiej 
przyrody podczas spotkania z Nadleśnictwem Limanowa, 
wzięli udział w warsztatach językowych ze Szkołą 
Języków Obcych McGregor, na których uczyli się słówek 
charakterystycznych dla afrykańskiego klimatu, a Teatr 
Blaszany Bębenek zabrał wszystkie dzieci i młodzież do 
magicznego świata Piratów oraz Dzwonnika z Notre 
Dame. Dzięki współpracy ze Studiem Filmowym Gravity 
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Media, dzieci i młodzież miały okazję poznać tajniki pracy 
z fotografią i filmem oraz stworzyć swój własny reportaż. 
Na Warsztatach Robotów – Nowoczesny Wymiar 
Edukacji dzieci mogły poznać nowe technologie oraz 
tajniki programowania robotów, co pozwoliło na rozwój 
ich kreatywności i wyobraźni. W programie warsztatów 
letnich wakacji były również zajęcia z ceramiki, na 
których dzieci tworzyły podobizny zwierząt. Dużym 
zainteresowaniem cieszyły się także warsztaty teatralne, 
podczas których dzieci miały okazję poznać tajniki gry 
teatralnej oraz poczuć radość tworzenia, a przede 
wszystkim odkryć swoje talenty aktorskie.  

Na dzieci i młodzież czekały także seanse w kinie Klaps. 
W każdą środę o godz. 12:00 najmłodsi mogli poznać losy 
bohaterów takich jak: Mia i biały lew, Liliana Pędziwiatr, 
Kacper i Emma szukający skarbu, Biuro Detektywi-
styczne Lassego i Mai a także Niesamowitą historię 
wielkiej gruszki.Za nami wakacje 2019 pełne wrażeń. 
Dziękujemy wszystkim prowadzącym, a szczególnie 
wszystkim uczestnikom zajęć za zaangażowanie i dobrą 
zabawę.

V Jarmark Historyczny „Born in The PRL”

21 lipca br. odbył się V Jarmark Historyczny św. Marii 
Magdaleny „Born in the PRL … w drodze do wolności”, 
zrealizowany przez Muzeum Regionalne Ziemi 
Limanowskiej. Współorganizatorem wydarzenia było 
Miasto Limanowa, natomiast partnerami Polskie 
Towarzystwo Historyczne Oddział  Limanowa, 
Limanowski Dom Kultury, Miejska Biblioteka Publiczna 
w Limanowej oraz Komenda Powiatowa Policji 
w Limanowej. Od wczesnych godzin porannych 
w limanowskim Parku Miejskim panował ożywiony ruch, 
dokonywano ostatnich przygotowań – producenci 
regionalni, artyści, rzemieślnicy rozstawiali swoje stoiska, 
napływali rekonstruktorzy wraz ze sprzętem, bronią 
i dokładnie zaplanowanymi w głowach inscenizacjami, 
które zaplanowano na popołudnie. Duże zainteresowanie 
odwiedzających park wywołał wjazd kilkunastu 
zabytkowych samochodów – klasyków PRL, między 
i n n y m i  ś w i e t n i e  z a c h o w a n y c h  „ G a r b u s ó w ” , 
prowadzonych przez osoby zrzeszone w Youngtimer 
Nowy Sącz. Jarmarkowi towarzyszyła gra miejska pod 
nazwą „Pan tu nie stał”. Okazało się, że bardzo liczne 
grono dzieci, wspieranych przez rodziców i rodzeństwo 
zaopatrzonych w karty gry oraz mapy wystartowało w grze 
starając się udowodnić swoje zdolności i umiejętności jako 
Przodownik Pracy lub jako Imperialistyczny Szpieg.   
Zadania nie należały do najłatwiejszych – obsługa 
sprzętów sprzed kilkudziesięciu lat, karciane rozgrywki, 
próba pokonania machiny biurokratycznej w celu 
uzyskania przepustki, czy też doświadczenia kolejki. 

Nienajlepsza pogoda wymusiła drobną korektę programu 
jarmarku – tradycyjny przemarsz rekonstruktorów, 
zespołów regionalnych i pojazdów z Rynku do parku 
nie mógł się odbyć. Punktem oficjalnej części były 
wystrzały z repliki XVIII-wiecznej armaty wiwatowej, 
czym inaugurowano jarmark, chwilę później w muszli 
koncertowej rozbrzmiały takty marszy granych przez 
Dziecięco-Młodzieżową Orkiestrę Dętą Sanktuarium św. 
Floriana w Chorzowie, następnie wstąpił Zespół 
Regionalny „Spod Kicek” z Mordarki. Następnie 
uczestnicy wydarzenia byli świadkami dramatycznych 
scen z początkowego okresu formowania się Polski 
Ludowej, obserwując inscenizację pod tytułem „Rozbicie 
Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego 
w Limanowej – kwiecień 1945”.  Inscenizację 

Nr 32/2019



25

INFORMATOR MIEJSKI

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

zaprezentowali: SRH 1 Pułku Strzelców Podhalańskich 
AK, SRH 1 Pułku Strzelców Podhalańskich, GRH Gorlice 
1915, Klub Historyczny im. 1 PSP AK SŁOPNICE, 
Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział Nowy Sącz. 
Zgromadzona publiczność mogła zobaczyć uwolnienie 
więźniów z limanowskiej siedziby UB przez byłych 
żołnierzy AK z grupy kaprala Jana Wąchały „Łazika” 
17 kwietnia 1945 r., w wyniku czego doszło do starcia 
z funkcjonariuszami UB. Po tym poruszającym obrazie, na 
scenie mgr Przemysław Bukowiec – nauczyciel historii 
w Zespole Szkół nr 1 w Słopnicach – wygłosił wykład 
„Polska Policja Państwowa w latach 1918-1945” z okazji 
100-lecia istnienia tej formacji. Chwilę później 
południowa część parku zamieniła się w szarą ulicę z lat 
80. XX w., zalewaną strugami deszczu, na której Milicja 
Obywatelska przy wsparciu ZOMO i żołnierzy Ludowego 
Wojska Polskiego starła się z protestującymi członkami 
ruchu „Solidarność”. Zaangażowanie rekonstruktorów 
spowodowało, że pomimo niesprzyjającej aury 
inscenizacja „Stan wojenny 1981-1983” wykazywała dużą 
dynamikę. W widowisku wzięło udział SRH 1 Pułk 
Strzelców Podhalańskich AK, SRH 1 Pułk Strzelców 
Podhalańskich, GRH Gorlice 1915, Klub Historyczny im. 
1 PSP AK SŁOPNICE, Polskie Towarzystwo Historyczne 
Oddział Nowy Sącz, Teatr „Co się stało?!” z Limanowej 
oraz uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. 
Władysława Orkana w Limanowej. Końcowa część 
programu miała charakter muzycznej uczty. W pierwszej 
kolejności Sylwia Zelek i akompaniujący na pianinie 
Paweł Sopel, poruszyli publikę utworami Anny German, 
Anny Jantar, Edyty Gepert i Ewy Demarczyk, szczególnie 
niesamowicie w atmosferze podeszczowej mgły unoszącej 
się w parku zabrzmiał utwór „Jaka róża taki cierń”. 
Następnie przyszła kolej na zmianę klimatu, gdyż na 
scenie pojawił się Projekt Volodia z koncertem-spektaklem 
„Nowe brzmienie Włodzimierza Wysockiego”, który 
w niezwykły sposób przybliżył  zgromadzonej 
publiczności twórczość moskiewskiego barda. Pięciu 
wrocławskich muzyków przez  ponad godzinę 
wprowadzało widzów w świat rosyjskiej komunistycznej 
rzeczywistości, przybierającej groteskową formę. 
Na zakończenie Jarmarku (późnym już wieczorem) 
bluesowa wokalistka Bożena Mazur-Kołek i gitarzysta 
Artur Kmiecik zaprezentowali akustycznie największe 
przeboje polskiej muzyki rockowej lat 80. w programie 
„Historia Polskiego Rocka”, nie zabrakło utworów 
Perfektu („Ale w koło jest wesoło”), Lombardu, Mannamu 
czy Dżemu (dwukrotnie zagrani „Wokół sami lunatycy” 
w świetnej aranżacji. 

Zapraszamy za rok, na kolejną edycję Jarmarku 
Historycznego, która odbędzie się w dniach 17-19 lipca 
2020 r. i przeniesie nas w czasy starożytne, które na 
naszym obszarze wiązały się z celtyckimi wojownikami. 
Nie zabraknie także legionów rzymskich i Słowian. 
Wspólnie przeniesiemy się w do konwencji, której klimat 
wielu kojarzy z Wiedźmina. 
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