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Szanowni Państwo! 

Drodzy Mieszkańcy Limanowej! 

Z radością oddaję w Państwa ręce wakacyjne wydanie Informatora. Jesteśmy na półmet-
ku pracowitego 2017 roku, więc czas wykorzystać go na małe podsumowanie naszej pracy, 
oraz przybliżenie planów na najbliższe miesiące, które z dnia na dzień konkretyzują się. 
 

Dużo czasu i uwagi poświęcamy na 
poszukiwanie zewnętrznych źródeł 
finansowania planów inwestycyj-
nych, dlatego nie wszystkie efekty 
naszej pracy widoczne są już teraz. 
Z etapem rozeznawania dostępnych 
programów oraz przygotowywa-
niem projektów wiąże się wiele  
formalności. Trzeba przez nie prze-
brnąć, by finalnie pozyskać pienią-
dze dla Miasta i zrealizować in-
westycje, które będą służyły nam 
wszystkim. Choć takie działania 
są czasochłonne, to bez wątpienia 
przynoszą owoce, a przykładu nie 
trzeba daleko szukać. Za sprawą  
dotacji z Województwa Małopol-
skiego (w wysokości 50%) przy 
„ścieżce zdrowia” powstało Mia-
steczko Ruchu Drogowego z wy-
pożyczalnią gokartów, oddane do 

użytku mieszkańców z początkiem 
maja br. Natomiast pod koniec maja 
pozyskaliśmy prawie 2 mln zł na 
przebudowę i rozbudowę części 
Limanowskiego Domu Kultury,  
a także złożyliśmy kolejny wnio-
sek na dalszą modernizację obiek-
tu, na potrzeby Miejskiej Bibliote-
ki. Powodzeniem zakończyły się 
również nasze starania o środki na 
modernizację stadionu Limanovii, 
pozyskaliśmy na ten cel prawie 
900 tys. zł. Przyznane zostały nam 
także środki w kwocie prawie  
3,5 mln zł na przeprowadzenie ter-
momodernizacji dziewięciu bu-
dynków użyteczności publicznej 
w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Ma-
łopolskiego. Zakończyliśmy rów-
nież pracę nad projektem Gminne-

go Programu Rewitalizacji Miasta  
Limanowa, który po przyjęciu przez 
Radę Miasta został zatwierdzony 
bez uwag przez Zarząd Wojewódz-
twa, co umożliwi nam ubieganie się 
o dofinansowanie przewidzianych 
w nim zadań rewitalizacyjnych ze 
środków Unii Europejskiej w ramach 
Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Małopolskiego. 
Zapraszam Państwa na kolejne stro-
ny Informatora, na łamach którego 
znajdziecie Państwo wyczerpujące 
informacje na te i inne, nieporuszo-
ne przeze mnie we wstępie tematy.

Władysław Bieda

Burmistrz Miasta Limanowa 

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

8-9 czerwca 2017 r.

2 czerwca 2017 r. 

25 maja 2017 r. 

22 maja 2017 r. 

10 maja 2017 r. 

8 maja 2017 r. 

25 kwietnia 2017 r.

- udział w polsko-niemiecko-ukraińskiej konferencji we Lwowie dotyczącej partnerstwa 
miast,

- udział w konferencji EUROPOLIS. MIASTA BEZPIECZNE I OTWARTE w Centrum 
Nauki Kopernik w Warszawie,

- spotkanie we Wspólnym Sekretariacie Technicznym INTERREG w Krakowie w sprawie 
Polsko-Słowackiego projektu transgranicznego „Rekonstrukcja szlaku winnego z miasta 
Limanowa do miasta Kieżmark”,

- spotkanie w Departamencie Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego  
w Krakowie w sprawie nowych możliwości ubiegania się o środki unijne z Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego,

- spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim w Krakowie w sprawie rewitalizacji miasta,
- spotkanie w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie w sprawie decyzji 

środowiskowej dotyczącej zadania związanego z rewitalizacją miasta,
- spotkanie w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Krakowie w sprawie 

uzgodnień dotyczących odbudowy mostu w ciągu ul. Michała Dudka,
- spotkanie w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie w sprawie 

przyspieszenia przebudowy skrzyżowania ulic Jana Pawła II, Kopernika i Piłsudskiego,
- spotkanie w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Krakowie w sprawie modernizacji DW965 

na terenie miasta, tj. ul. Witosa i Tarnowskiej,
- udział w I Posiedzeniu EUROREGIONU „TATRY” w Nowym Targu, po wyborach władz 

Związku na kadencję 2016-2017,
- udział w Kongresie EUROREGIONU „TATRY” w Nowym Targu,
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Modernizacja energetyczna budynków miejskich

Miasto starało się o dofinansowanie 
zadań modernizacji energetycznej  
dziewięciu budynków użyteczności 
publicznej: czterech Zespołów Szkół  
Samorządowych, dwóch Miejskich 
Przedszkoli, Żłobka Miejskiego, 
Urzędu Miasta i miejskiego budynku 
przy ul. Spacerowej. 
Projekt pn.: „Poprawa efektyw-
ności energetycznej budynków 
użyteczności publicznej Miasta 
Limanowa” złożony w ramach  
Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Małopolskiego 
na lata 2014-2020, uzyskał dofinan-
sowanie w wysokości 3 525 608 zł. 
Całkowita wartość projektu to 
6 255 512 zł. Obecnie trwa postę-
powanie przetargowe w celu wyło-
nienia wykonawców robót. Ta waż-
na dla miasta inwestycja polegać 
będzie na przebudowie kotłowni  
w czterech budynkach, przebudowie 
instalacji c.w.u w siedmiu budyn-
kach, przebudowie instalacji c.o.  
i wymianie grzejników w siedmiu 
budynkach, wymianie oświetle-
nia na energooszczędne w ośmiu 
budynkach. Ważnym działaniem 
będzie instalacja fotowoltaicz-
na we wszystkich dziewięciu bu-
dynkach, zamontowanie absorp-
cyjnej pompy ciepła gazowej  

w dwóch budynkach oraz ocieple-
nie ścian zewnętrznych, stropodachu  
w jednym budynku. 
Zakres rzeczowy w projekcie inwe-
stycji (przy wykorzystaniu danych 
liczbowych):
Urząd Miasta Limanowa - moder-
nizacja kotłowni z wymiana kotła 
– kondensacyjny o mocy do 80KW, 
przebudowa instalacji cwu +cyr-
kulacji, przebudowa instalacji co.,  
wymiana oświetlenia na energo-
oszczędne, montaż instalacji foto-
woltaicznej o mocy 35,15 MWh,
Żłobek miejski - Modernizacja ko-
tłowni z wymianą kotła – konden-
sacyjny o mocy do 130KW, prze-
budowa instalacji cwu +cyrkulacji, 
przebudowa instalacji co., wymiana 
oświetlenia na energooszczędne, 
montaż instalacji fotowoltaicznej  
o mocy 10,0 kW,
Miejskie Przedszkole nr 1 - wymiana 
i przebudowa instalacji cwu + cyrku-
lacji, przebudowa instalacji co., wy-
miana oświetlenia na energooszczęd-
ne, montaż instalacji fotowoltaicznej  
o mocy 12,0 kW,
Miejskie Przedszkole nr 2 - wy-
miana instalacji cwu +cyrkulacji, 
przebudowa instalacji cwu., wymia-
na oświetlenia na energooszczędne, 
montaż instalacji fotowoltaicznej  
o mocy 7,75 kW, 
Zespół Szkół Samorządowych nr 1 
modernizacja kotłowni – wymiana 
kotłów, przebudowa instalacji cwu 
+ cyrkulacji, przebudowa instalacji 
co., wymiana oświetlenia na ener-
gooszczędne, montaż instalacji foto-
woltaicznej o mocy 40,0 kW,
Zespół Szkół Samorządowych nr 2 
modernizacja kotłowni z wymia-

ną kotłów – kondensacyjne o mocy 
2 x 120KW, przebudowa instalacji 
cwu +cyrkulacji, wymiana instalacji 
co., wymiana oświetlenia na ener-
gooszczędne, montaż instalacji foto-
woltaicznej o mocy 39,5 kW, absorp-
cyjna pompa ciepła gazowa,
Zespół Szkół Samorządowych nr 3 
modernizacja kotłowni z wymia-
ną kotłów – kondensacyjne o mocy 
120KW i 170 KW, przebudowa  
instalacji cwu +cyrkulacji, wymiana 
instalacji co., wymiana oświetlenia 
na energooszczędne, montaż insta-
lacji fotowoltaicznej o mocy 40 kW, 
absorpcyjna pompa ciepła gazowa,
Zespół Szkół Samorządowych nr 4 
wymiana oświetlenia na energo-
oszczędne, montaż instalacji foto-
woltaicznej o mocy 39,75 kW,
Budynek Miejski Spacerowa nr 8 
ocieplenie ścian zewnętrznych oraz 
stropodachu, modernizacja kotłow-
ni, montaż instalacji fotowoltaicznej  
o mocy 35,15 MWh.
Przy realizacji projektu zastosowane 
zostaną urządzenia utrzymujące za-
daną temperaturę poprzez aktywne 
działanie (termostaty) i regulatory 
różnicy ciśnień (zawory podpio-
nowe) oraz zastosowane zostaną 
nowe urządzenia grzewcze wyko-
rzystujące paliwa gazowe. W ramach  
projektu zakładana jest poprawa 
efektywności energetycznej o 27%  
w odniesieniu oraz zostanie osią-
gnięta redukcja emisji CO2 o 31%. 
Wykonane modernizacje oprócz 
poprawy warunków pozwolą obni-
żyć koszty utrzymania budynków. 
Zaoszczędzone w ten sposób środki  
pozwolą na wykonanie innych po-
trzebnych dla mieszkańców zadań.

KALENDARIUM (ciąg dalszy)  
W ostatnim okresie Burmistrz Miasta Limanowa odbył następujące, ważne dla miasta spotkania:
24 kwietnia 2017 r. 

12 kwietnia 2017 r.

3 kwietnia 2017 r.

- spotkanie w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie w sprawie 
uzyskania dofinansowania do rozbudowy parku miejskiego,

- spotkanie w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie w sprawie 
modernizacji drogi DK28 na terenie miasta,

- spotkanie w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie w sprawie programu 
„Mieszkanie+”

- spotkanie w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Krakowie w sprawie 
pożyczki na budowę kolektora sanitarnego od wysypiska śmieci do ul. Józefa Bema,

- udział w Radzie EUROREGIONU „TATRY” w Nowym Targu.
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Program rewitalizacji miasta
Zakończono prace nad projektem 
Gminnego Programu Rewitaliza-
cji Miasta Limanowa na lata 2016-
2020. Podczas Sesji Rady Miasta 
26 kwietnia br., został on oficjalnie 
przyjęty. Obecnie przygotowywa-
ny jest wniosek o dofinansowanie 
działań w ramach naboru Regional-
nego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Małopolskiego - działanie 
11.1.2 Rewitalizacja miast średnich 
i małych. W pierwszej kolejności 
do rewitalizacji wytypowano trzy 
zadania, które między innymi przez  
konsultacje społeczne zostały zali-
czone do priorytetowych, są to: two-
rzenie i odnowienie zdegradowanej 
zieleni przy potoku Jabłonieckim 
wraz z kompleksem parku miejskie-
go oraz budową infrastruktury do jej 
udostępniania, rewitalizacja rynku 
w Limanowej oraz budowa garażu 
zamkniętego, dwupoziomowego 
przy ul. Ks. Łazarskiego.
Pierwsze zadanie, obszerne i bardzo 
znaczące dla miasta, czyli tworze-
nie i odnowienie zdegradowanej 
zieleni przy potoku Jabłonieckim 
wraz z kompleksem parku miej-
skiego oraz budową infrastruk-
tury do jej udostępniania, polega 
na zagospodarowaniu terenu o po-
wierzchni ok. 4 ha, zlokalizowa-
nej w południowej części Miasta  
Limanowa, wzdłuż Potoku Jabło-
nieckiego. Teren objęty opracowa-
niem jest w przeważającej części  
obszarem zielonym. Obszar planu-
je się podzielić na trzy części: teren  
historycznego Parku Miejskiego  
wraz z Dworem Marsów, który jest 
terenem urządzonym, niezagospoda-
rowany teren wzdłuż wyregulowa-
nego Potoku Jabłonieckiego oraz te-
ren z istniejącym odkrytym basenem  
i placem zabaw. Celem bezpośred-
nim koncepcji jest stworzenie cie-
kawej aranżacji miejsca z nowym  
układem komunikacyjnym, z inte-
resującymi rozwiązaniami projek-
towymi, atrakcyjnymi elementami  
małej architektury oraz wyposa-
żeniem dostosowanym do zróżni-
cowanego wieku użytkowników. 
Realizacja projektu ma jednocze-
śnie poprawić jakość przestrzeni, 
zachęcać  mieszkańców i turystów 

do odpoczynku i korzystania z par-
ku, ale przede wszystkim ma  po-
prawić wizerunek miasta jako ob-
szaru atrakcyjnego i przyjaznego dla 
człowieka. W wyniku takiego dzia-
łania powinien powstać kompleks  
parkowo-rekreacyjny, który stanie się  
doskonałą promocją miasta przy-
ciągającą zdecydowanie większą 
liczbę użytkowników oraz podniesie  
wartość tego terenu i obszarów 
przylegających. Kolejne planowa-
ne przedsięwzięcie polegać będzie 
na rewitalizacji rynku. Rewitali-
zowany obszar podzielono na dwie  
części: płytę rynku i chodniki 
wzdłuż pierzei wraz z elewacjami 
budynków. W ramach rewitalizacji 
planuje się w szczególności upo-
rządkowanie funkcji na płycie ryn-
ku, likwidację sanitariatów, rozbu-
dowę budynku Centrum Informacji 
Turystycznej (tzw. Buzodrom), mo-
dernizację nawierzchni utwardzo-
nych, relokację fontanny, kamienia 
papieskiego oraz dębu papieskiego, 
lokalizację przystanku autobusów 
miejskich, wprowadzenie nowych 
obiektów małej architektury oraz  
nowego oświetlenia. Zaprojekto-
wany teren ma poprawić istniejącą 
komunikację kołową, pieszą oraz 
rozwiązać problem z niedostateczną 
ilością miejsc parkingowych. Nale-
ży przebudować stare i nieefektyw-
ne sieci energetyczne, kanalizacyj-
ne, wodociągowe oraz wymienić  
przyłącza. Planuje się zwiększyć 
aktywność społeczną i gospodar-
czą mieszkańców, poprzez dodanie 
do istniejącej kubatury Centrum  
Informacji Turystycznej nowej bry-
ły spełniającej funkcję gastrono-
miczną oraz wprowadzenie dużej 
ilości miejsc siedzących na obszarze 
płyty rynku. Celem bezpośrednim 
projektu jest stworzenie przestrzeni 
w mieście z lepszym układem  
komunikacyjnym, z interesujący-
mi rozwiązaniami projektowymi,  
atrakcyjnymi elementami małej  
architektury, ale przede wszystkim 
odnowienie istniejącej tkanki miej-
skiej oraz wprowadzenie nowej  
jakości w daną przestrzeń. 
Trzecie ważne dla miasta przedsię-
wzięcie rewitalizacyjne to budowa 

garażu zamkniętego, dwupozio-
mowego przy ul. Ks. Łazarskiego. 
Lokalizacja budowy garażu za-
mkniętego znajduje się na terenie 
obecnego parkingu. Obiekt obejmo-
wać będzie usługi publiczne. Forma 
architektoniczna budynku jest zhar-
monizowana z istniejącymi budyn-
kami sąsiednimi tj. ołtarzem letnim 
Sanktuarium Matki Boskiej Bole-
snej. Budynek wykonany w techno-
logii żelbetowej. Obiekt dostępny 
będzie od ul. ks. Łazarskiego (wjazd 
i wejście) oraz od strony północnej 
(placu kościelnego) i wschodniej  
z możliwością dojścia do płyty ryn-
ku. Planowany garaż w zamierzeniu 
zamawiającego ma rozwiązać pro-
blem z parkowaniem pojazdów na 
terenie centrum miasta Limanowa  
w trakcie organizowania imprez 
okolicznościowych, obchodów rocz- 
nic, świąt państwowych i religijnych 
oraz w dni powszednie w godzi-
nach działalności urzędów, sklepów  
i punktów usługowych. Poza tym 
sanitariaty zlokalizowane na tere-
nie parkingu, jako ogólnie dostęp-
ne poprawią sytuację w zakresie 
dostępności do tego typu urządzeń  
w centrum miasta Limanowa i dadzą 
możliwość przeorganizowania płyty 
rynku (na której obecnie znajdują 
się podziemne toalety publiczne).  
W skład  pomieszczeń i zapla-
nowanych funkcji weszły: miej-
sca parkingowe ogółem – 270  
(w tym 7 miejsc parkingowych dla 
niepełnosprawnych), w tym ga-
raż zamknięty na 161 miejsc i 109 
miejsc zlokalizowanych na dachu 
w/w garażu. Ponadto zaplanowa-
no 20 miejsc parkingowych dla 
rowerów, toalety, dźwig osobowy 
dla osób niepełnosprawnych, dwie 
wydzielone klatki schodowe oraz po-
mieszczenie techniczne. Powyższe 
działania rewitalizacyjne przewyż-
szają możliwości finansowe miasta, 
dlatego też, jak już wspomniano 
na wstępie, trwa opracowywanie 
wniosku o dofinansowanie zadań ze 
środków Regionalnego Programu  
Operacyjnego Województwa Mało-
polskiego. Wniosek zostanie złożo-
ny w czerwcu i potrzeba będzie po-
czekać kilka miesięcy na jego ocenę. 
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W maju br. w drodze przetargu  
nieograniczonego zostali wyłonieni 
wykonawcy przebudowy dróg miej-
skich w Sowlinach, ulic: Granicznej 
do torów kolejowych, Ceglarskiej  
i Bednarczyka (odcinek wzdłuż  
bloków spółdzielczych i dalej do  
ul. Słonecznej), Słonecznej oraz  
Małachowskiego. Wykonawcami 
robót zostali: firma STRABAG  
Infrastruktura Południe Sp. z o.o.  
z Wysokiej – przebudowa ul. 
Słonecznej w km 0+832,5-1+567,3, 
Limdrog sp. z o.o. z siedzibą w Lima- 
nowej – przebudowa ul. Słonecznej  
w km 0+015,6-0+082,4, Przed-
siębiorstwo Budowlano-usługowe  
ZIBUD z Kamienicy – przebudowa  
ul. Granicznej w km 0+015,2-
0+128,7, przebudowa ul. Ceglar- 
skiej i Bednarczyka w km 0+002,75-
0+424,8 i w km 0+707,8-1+199,8 
oraz Miejski zakład Gospodarki  
Komunalnej i Mieszkaniowej  
Sp. z o.o. w Limanowej – przebu-
dowa ul. Małachowskiego w km 
0+000-0+077. Łączna długość prze-
-budowywanych odcinków dróg  
wynosi 1 906 m.

Przebudowa ulic:
- Słonecznej: 
I odcinek obejmuje wykonanie 
jezdni o szer. 4,5 m o nawierzch-

ni bitumicznej oraz obustronnego  
pobocza utwardzonego kruszywem 
łamanym  o szer. 0,75 m, 
II odcinek obejmuje odcinek od 
ul. Piłsudskiego do torów kole-
jowych. Zakres robót obejmuje  
wykonanie jezdni o szer. 4,5-5,0 m 
o nawierzchni bitumicznej wraz  
z podbudową, wykonanie obrzeży 
i krawężników, wykonanie utwar-
dzonego pobocza kostką betonową 
o szer. 1,25 m, przełożenie sieci 
wodociągowej, zabezpieczenie sieci 
teletechnicznej,

- Granicznej obejmuje odci-
nek od ul. Piłsudskiego do torów  
kolejowych. Zakres robót obejmu-
je wykonanie jezdni o szer. 5,5 m 
o nawierzchni bitumicznej wraz   
z podbudową, krawężników, wyko-
nanie obustronnych poboczy o szer. 
0,75 m, przebudowę odcinka gazo-
ciągu i przebudowę sieci teletech-
nicznej,
- Ceglarskiej i Bednarczyka obej-
muje odcinek od ul. Granicznej 
wzdłuż bloków spółdzielczych 
do ul. Ceglarskiej i dalej wzdłuż  
ul. Bednarczyka do ul. Słonecznej.  
Zakres robót I odcinka obejmuje 
wykonanie jezdni o szer. 5,0 m o na-
wierzchni bitumicznej ograniczonej 

krawężnikiem betonowym. Po obu 
stronach drogi wykonane zostaną 
miejsca postojowe z kostki beto-
nowej. Do odprowadzenia wody ze 
skarpy zastosowany zostanie ściek 
prefabrykowany betonowy. Na całej 
długości odcinka zostanie wyko-

Przebudowa i remont dróg miejskich
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Miasto na początku tego roku  
złożyło stosowne wnioski do  
Ministerstwa Sportu i Turystyki 
o modernizację treningowego  
boiska piłkarskiego wraz z zaple-
czem socjalnym. Wniosek zyskał 
poparcie i dofinansowanie. Pla-
nowana wartość inwestycji to 
koszt 2.182.227 zł. Z ministerstwa 
miasto otrzyma dofinansowanie 
w wysokości 887.000 zł, płatne 
w dwóch transzach. Pierwsza 
187.000 zł w 2017 r., druga 700.000 zł 
w 2018 r. Dzięki uzyskanemu dofi-
nansowaniu z Ministerstwa Sportu 
i Turystyki z Programu moderni- 
zacji infrastruktury sportowej, 
możliwa będzie modernizacja tre-
-ningowego boiska piłkarskiego 
wraz z zapleczem socjalnym.  
Wymieniona zostanie podbudo-

wa oraz naturalna nawierzchnia  
trawiasta na nawierzchnię  
z trawy syntetycznej o wymia-
rach 73,60 m x 119 m, całkowita  
powierzchnia wynosić będzie  
8758,40 m2. Przebudowane zosta-
nie również istniejące ogrodzenie 
oraz oświetlenie wokół płyty boiska. 
Ponadto zaprojektowano przebu-
dowę istniejącego drenażu płyty  
boiska i budowę piłkochwytów oraz 
częściowe utwardzenie powierzch-
ni gruntu - chodnik pomiędzy 
budynkami zaplecza sportowego  
a boiskiem, z uwzględnieniem pa-
rametrów dla osób niepełnospraw-
nych. Zaplanowano również remont  
zaplecza sanitarno-szatniowego. 
Na terenie miasta mamy dwa sta-
diony, ten modernizowany przy  
ul. Józefa Marka, który jest  

rodzimym stadionem Klubu LI-
MANOVIA i drugi przy ul. Dudka 
będący rodzimym miejscem Klubu 
PŁOMIEŃ. Oczywiście istnieje też 
potrzeba modernizacji stadionu przy  
ul. Dudka, lecz równocześnie trud-
no jest udźwignąć takie obciążenie 
finansowe. Stadion przy ul. Józefa 
Marka szybciej możemy utworzyć 
miejscem reprezentacyjnym i wy-
konanie tej modernizacji pozwoli  
na lepsze jego wykorzystanie. 
Chcielibyśmy, aby tu, na stadio-
nie reprezentacyjnym, ważne 
mecze rozgrywali seniorzy i ju-
niorzy obydwu klubów. Obec-
nie na trawiastej płycie nie ma 
możliwości tak intensywnego  
wykorzystania, bo powstałoby tam 
klepisko bez trawy.

Modernizacja stadionu MKS „Limanovia”

nane odwodnienie drogi w postaci 
kanalizacji deszczowej. Wykonane 
również zostanie oświetlenie dro-
gi – 17 stanowisk oświetleniowych 
wraz z linią kablową,
- Małachowskiego przebudowa  
będzie polegała na wykonaniu robót 

ziemnych i podbudowy na odcinku 
77 m (odnoga ul. Lipowej).
W ramach powyższych inwestycji 
zostanie wykonane: 8 820 m2  na-
wierzchni bitumicznej, 2 020 m2  
poboczy utwardzonych, 235 m2  
miejsc parkingowych, 17 szt. lamp 

oświetlenia ulicznego,  337 m kana-
lizacji deszczowej,  358 m ścieków 
betonowych i 920 m rowów. Robo-
ty na tych drogach rozpoczną się już 
w czerwcu br., a ich zakończenie  
planowane jest na koniec paździer-
nika 2017r.

Dobrą informacją dla sportowców, a zwłaszcza miłośników piłki nożnej i zawodników jest 
wiadomość, że powstanie boisko piłkarskie ze sztuczną nawierzchnią.
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Mamy przyjemność poinformo-
wać, że Miastu zostało przyznane 
dofinansowanie na realizację Pro-
jektu „Przebudowa i rozbudowa  
budynku przy ul. Czecha w Lima-
nowej dla potrzeb Domu Kultury 
z salą widowiskową” w ramach 
Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Małopolskiego. 
Departament Funduszy Europej-
skich Urzędu Marszałkowskiego 
przyznał na ten cel prawie 2 mln zł, 
przy czym wartość całego projek-
tu szacowana jest na około 7 mln 
zł. Zakres prac budowlanych obej-
muje termomodernizację budynku, 
przebudowę elewacji wraz z wy-
mianą stolarki okiennej i drzwio-
wej, przebudowę i rozbudowę sali  
widowiskowej poprzez powiększe-
nie widowni do około 440 miejsc, 
powiększenie sceny wraz z rozbu-
dową zaplecza scenicznego w po-
staci garderób, magazynów, a także 
niezbędnego zaplecza technicznego, 
rozbudowę foyer wraz z punktem 

szatniowo-kasowym i węzłem sani-
tarnym. Ponadto projekt uwzględnia 
zniesienie barier architektonicznych 
i przystosowanie obiektu do potrzeb 
osób niepełnosprawnych, senio-
rów, a także dzieci umożliwiając im  
aktywne uczestnictwo w wydarze-
niach kulturalnych Limanowskie-
go Domu Kultury. 31 maja złożo-
ny został wniosek na przebudowę  

pozostałej części obiektu, którą pla-
nujemy zagospodarować na nową 
siedzibę Miejskiej Biblioteki. Aktu-
alnie jesteśmy na etapie sporządza-
nia dokumentacji przetargowej na 
obydwa zadania. Przetargi powin-
ny zostać ogłoszone na przełomie 
czerwca i lipca. Mamy nadzieje, że 
jeszcze w tym roku ruszy komplek-
sowa przebudowa całego obiektu.

Do tej pory limanowskiej jednostce 
kultury udało się pozyskać cztery 
dofinansowania do projektów kultu-
ralnych: pierwszy to program Kul-
tura ludowa i tradycyjna, dla pro-
jektu „43. Festiwal Folklorystyczny 
Limanowska Słaza”. Kwota dofi-
nansowania 20.000 zł. W ramach  
zadania zostaną sfinansowane mię-
dzy innymi nagrody festiwalowe. 
Limanowska Słaza do kultowe  
wydarzenie limanowszczyzny, które 
odświeża naszą pamięć i pokazuje, 
że szanujemy nie tylko kulturę dzi-
siejszą, ale również kulturę naszych  
ojców i praojców. Drugi program 
Muzyka, dla projektu: „Jubileuszowe 
XX Letnie Koncerty Muzyki  
Organowej i Kameralnej w Bazylice 
Matki Boskiej Bolesnej w Lima-
nowej” - kwota dofinansowania 

20.000 zł. W ramach zadania zo-
stanie wydany między innymi mini 
album podsumowujący dwudzie-
stoletnią historię wydarzenia. Przez 
cały okres 20 lat w Bazylice lima-
nowskiej serca i umysły poruszane 
są pięknem koncertów. Chcemy, 
aby następował ciągły ich rozwój 
i liczymy na to, że miłośnicy tych 
koncertów staną się pionierami  
w podjęciu działań dla budowy  
nowych organów, aby tak jak daw-
niej więcej mogło być muzyki  
organowej. Trzeci Kultura ludowa  
i tradycyjna, dla projektu „Kim  
jesteśmy - w poszukiwaniu tożsa-
mości ziemi limanowskiej”. Kwota 
dofinansowania 20.000 zł przezna-
czona będzie na badania etnogra-
ficzne regionu, aby powstało doku-
mentalne opracowanie pozwalające 

w sposób naukowy opisać i udoku-
mentować dla przyszłych pokoleń 
dorobek kulturalny limanowszczy-
zny. Jest to naszym zdaniem ostatni 
moment, aby wykorzystać pamięć 
seniorów naszego regionu, by nie 
poszły w zapomnienie obrzędy, 
zwyczaje, piosenki czyli to wszyst-
ko z czego wyrastamy co jest naszą 
tożsamością. Czwarty program  
Infrastruktura domów kultury, dla 
projektu: „Zakup wyposażenia na po- 
trzeby edukacji kulturalnej w LDK”. 
Kwota dofinansowania w wysokości 
84.000 zł zostanie przeznaczona 
na zakup instrumentów dla orkiestry 
oraz podestów dla chórów. Łączna 
wysokość dofinansowania uzyska-
nego przez LDK z Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
na rok 2017 wyniosła 144.000 zł.

Będzie przebudowa Limanowskiego Domu Kultury

Kolejne dofinansowania 
dla Limanowskiego Domu Kultury

Ten rok jest dla Limanowskiego Domu Kultury wyjątkowo dobry jeśli chodzi o pozyskiwanie 
środków na działalność statutową z programów Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
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Na uroczystość przybyli m. in.  
Józef Leśniak Poseł na Sejm RP,  
Andrzej Nowicki Zastępca  
Dyrektora Małopolskiego Ruchu 
Drogowego w Tarnowie, Agnieszka 
Rossmanith przedstawiciel Ma-
łopolskiego Ruchu Drogowego  
w Nowym Sączu, Radni Miasta 
Limanowa, dyrektorzy jednostek 
miejskich oraz główni użytkowni-
cy miasteczka - dzieci i młodzież 
z pobliskich szkół. Goście i mło-
dzież mogli obejrzeć okolicznościo-
wy program artystyczno-sportowy 
przygotowany przez Limanowski 
Klub Karate Kyokushin DOJO  
LIMANOWA GOLIŃSKI TEAM. 
Budowa miasteczka ruchu dro-
gowego w Limanowej miała na 
celu stworzenie miejsca, gdzie po-
przez zabawę podczas korzystania 

z infrastruktury drogowej, dzieci 
i młodzież zostaną przygotowane 
do umiejętnego poruszania się po 
drogach publicznych. Miasteczko 
służy do nauki zasad ruchu drogo-
wego, przeprowadzania konkursów 
z zakresu bezpieczeństwa ruchu 
drogowego oraz egzaminów na kar-
tę rowerową. Z miasteczka będą 
mogły korzystać osoby indywidu-
alne oraz grupy zorganizowane pod 
opieką wychowawców, rodziców 
lub osób przeprowadzających eg-
zamin na kartę rowerową. Inwe-
stycja polegała na budowie jezdni  
i ścieżek rowerowych o powierzch-
ni utwardzonej wynoszącej 1191 m2 

oraz budowie małej architektury 
związanej z tematyką miasteczka 
ruchu drogowego i rekreacją (znaki 
drogowe, ławki, architektura zaba-

wowa, kosze na śmieci itp.). Koszt 
inwestycji to blisko 280 tys. zł,  
z czego miasto uzyskało dotację  
z Województwa Małopolskiego  
w wysokości 50%. Środki na współ-
finansowanie zadania przekazane  
zostały z budżetu województwa 
za pośrednictwem Małopolskich 
Ośrodków Ruchu Drogowego, któ-
re wykonują w swojej działalności  
zadania z zakresu bezpieczeństwa  
ruchu drogowego. Parametry mia- 
steczka to: długości jezdni: 
271,033 mb, 674 m², długości 
ścieżek rowerowych: 61,175 mb,  
elementy ruchu drogowego: zjazd 
na autostradę, ulice, skrzyżowania, 
ścieżki rowerowe, rondo, chodniki, 
pas postojowy, tory kolejowe, zna-
ki, sygnalizacja świetlna, elementy 
małej architektury: ławki, kosze 
na śmieci, stojaki na rowery, przy-
stanek tramwajowy, altana, lampy. 
Szczególną atrakcją miasteczka  
jest wypożyczalnia gokartów. 
Miasto zakupiło 22 sztuki pojaz-
dów, w tym: 2 gokarty 2-osobowe  
i 20 gokartów 1-osobowych. Wiel-
kość gokartów dostosowana jest 
do różnych grup wiekowych np. od 
2-3 lat, od 3-8 lat i powyżej 8 lat. 
Miasteczko ruchu drogowego wraz 
z wypożyczalnią gokartów otwarte 
jest codziennie od 14:00 do 18:00  
(w okresie letnim do 19:00).

Miasteczko Ruchu Drogowego - otwarte!

5 maja br. obyło się uroczyste otwarcie Miasteczka Ruchu Drogowego, które powstało w wyniku 
realizacji zadania w ramach konkursu pod nazwą: „Budowa miasteczek ruchu drogowego 
(rowerowego) w województwie małopolskim”.
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Składamy serdeczne gratulacje dla firm „Limatherm S.A.” oraz „Laskopol Sp.j.” z Limanowej za wyróżnienie 
w prestiżowym rankingu „Diamenty Forbesa 2017” i zajęcie wysokich miejsc w kategorii średnich firm. Spółka 
Limatherm SA zajęła wysokie 15. miejsce w Małopolsce i 220. miejsce w kraju, natomiast Przedsiębiorstwo 
Wielobranżowe Laskopol uplasowało się na 37. pozycji w województwie i 501. miejscu ogólnopolskiego rankingu. 
Nie są to jedyne sukcesy firm z terenu naszego miasta. W kwietniu 2017 r. Instytut Europejskiego Biznesu, 
spośród 40 tysięcy polskich przedsiębiorstw, uhonorował aż 21 limanowskich firm zaszczytnym tytułem „Gepard 
Biznesu 2016”. Wyróżnione zostały firmy, których wartość rynkowa wzrosła o więcej niż 10 % na przestrzeni lat 
2014-2016.

Źródło: Instytut Europejskiego Biznesu  na podstawie danych z Krajowego Rejestru Sądowego, zebranych przez 
wywiadownie biznesowe InfoCredit i Bisnode.

GEPARDY BIZNESU 2016 z siedzibą w Limanowej
Lp. Nazwa firmy Wartość rynkowa firmy Dynamika wartości 

rynkowej od marca 
2014 do marca 
2016 w proc.

w marcu 2014 r. 
w tys. zł

w marcu 2016 r.  
w tys. zł

1 Zakład Melioracyjno – Budowlany W i R 
Wiesław Młynarczyk – Ryszard Biedroń Sp.j. 1912 32400 1595

2 PBM Sułkowscy Sp.j. 5097 49320 868
3 LIMATHERM S.A. 56128 273136 387

4 Przedsiębiorstwo Budowlane Indeco 
Sp. z o.o. 4285 15287 257

5 Dom WD Investment Sp. z o.o. 227 745 228
6 Firma Handlowo – Usługowa Olimp Sp.j. 502 1577 214
7 LASKOPOL Sp.j. 3961 11394 188
8 ORLEN BUDONAFT Sp. z o.o. 8848 25413 187

9 LIMDROG Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo 
Drogowo Mostowe 11099 30867 178

10 Limatherm Sensor Sp. z o.o. 20929 54657 161
11 GOLD DROP Sp. z o.o. 63368 162767 157

12 Instar sp.j. Marek Czamara, Józef Hajdyła, 
Jan Pytel 47935 102217 113

13 IMPULS Sp. z o.o. 7959 15027 89

14 Zakład Usługowo-Produkcyjny Emiter Sp.j. 
Stanisław Bieda, Piotr Lis 136474 253523 86

15 FH ELEKTRET Sp.j. 99738 159465 60

16 Rejonowa Spółdzielnia Zaopatrzenia i Zbytu 
w Limanowej 4748 7154 51

17 BUDREM Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Usług 
Budowlanych 971 1375 42

18 Firma Handlowa Dukat Marian Janczy, 
Karol Janczy Sp.j. 825 1105 34

19 Kaolim Ochrona Sp. z o.o. 288 326 13

20 Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej  
i Mieszkaniowej Sp. z o.o. 7009 7894 13

21 Przedsiębiorstwo Produkcji Lodów KORAL 
– Józef Koral Sp.j. 257560 282370 10

Sukces limanowskich przedsięborców

Już po raz dziesiąty redakcja miesięcznika „Forbes” wraz z firmą Bisnode Polska opracowała 
zestawienie najbardziej dynamicznie rozwijających się firm w kraju.
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Spotkanie w sprawie 
dofinansowania instalacji

Sukces wyżej wymienionych firm przyczynił się do wyróżnienia Miasta Limanowa w dziesiątej edycji 
ogólnopolskiego Konkursu Samorząd Przyjazny Firmom 2016. Przyznany miejskiemu samorządowi 
tytuł „Miasta Przyjaznego Firmom 2016” jest dorobkiem przede wszystkim prężnie działających firm  
z terenu Limanowej, które dzięki dynamicznemu rozwojowi są wizytówką naszego miasta. We wspomnianym 
rankingu wyróżnione zostały 94 polskie miasta, które spełniły kryterium konkursu. Zaszczytny tytuł otrzymały 
miasta, w których  jest minimum 20 dynamicznych firm, wyróżnionych w konkursie Gepardy Biznesu 2016 oraz 
przypada tam minimum 10 Gepardów Biznesu 2016 na 10 tysięcy mieszkańców. Limanowa spełniła powyższe 
warunki, a ze swoimi wynikami uplasowała się na 40. pozycji rankingu.

Cała lista rankingowa dostępna jest na stronie:
http://businessnow.pl/13793,ranking-miasta-przyjazne-firmom-2016.html

Konkurs Samorząd Przyjazny Firmom jest inicjatywą Instytutu Europejskiego Biznesu i wydawcy Magazynu  
Przedsiębiorców „Europejska Firma”, a jego celem jest promowanie miast, gmin, powiatów, województw  
i urzędników samorządowych wspierających rozwój firm na swoim terenie.

Burmistrz Miasta Limanowa informuje, że Miasto Limanowa rozpoczyna przygotowania do pozyskania 
dofinansowania na instalacje Odnawialnych Źródeł Energii typu instalacje fotowoltaiczne i instalacje solarne. 
Poziom dofinansowania wynosi 60% (minus podatek VAT).
 
21 lipca 2017 r. o godz.16.00 w LDK odbędzie się spotkanie dla mieszkańców zainteresowanych tym tematem.

Miasta Przyjazne Firmom 2016
Lp. Nazwa miasta Województwo Liczba 

Gepardów 
Biznesu 2016

Liczba 
mieszkańców 
w czerwcu 
2016 r.  w 
tysiącach

Liczba 
Gepardów 
Biznesu 2016 
na 10 tysięcy 
mieszkańców

1 Sopot pomorskie 135 37 36,5
2 Kąty Wrocławskie dolnośląskie 23 7 32,9
3 Ożarów Mazowiecki mazowieckie 34 11 30,9
4 Łomianki mazowieckie 54 18 30,0
5 Warszawa mazowieckie 4 940 1749 28,2
40 Limanowa małopolskie 21 15 14,0
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Komentarz do programu „Sprawa dla reportera”

Konferencja Partnerstwa Miejskiego

18 maja 2017 r. Telewizja Polska 
(TVP1) wyemitowała program 
„Sprawa dla reportera”, ukazując 
w nim wątek społeczności rom-
skiej zamieszkującej na terenie Li-
manowej w kontekście realizacji, 
przez samorząd, rządowego pro-
gramu „Integracja społeczności  
romskiej w Polsce na lata 2014-
2020”. Oburzające i bardzo krzyw-
dzące dla nas jest to, że docierający 
do widza przekaz, nie miał nic 
wspólnego z obiektywnym przed-
stawieniem sprawy i odzwierciedle-
niem rzeczywistości, a sam materiał 
podsumować można krótko - stron-

niczy i pod publikę. Szanowni Pań-
stwo, jest nam niezmiernie przy-
kro, że tak krzywdzące programy  
powstają o Limanowej, gdzie 
dzieje się tyle dobrych rzeczy 
i w której mieszkają tak warto-
ściowi ludzie. Wszyscy - zarówno 
władze miasta, jak i mieszkańcy 
- zostaliśmy postawieni w nega-
tywnym świetle, co kompletnie nie 
przystaje do rzeczywistego obrazu 
sprawy, gdyż Romom w Lima-
nowej nie dzieje się krzywda. To 
zdumiewające, że w telewizji pu-
blicznej, o ogólnopolskim zasięgu, 
nie ma miejsca na poszanowanie 

faktów i prawdy, a jest przyzwole-
nie na jawną manipulację i grę na 
emocjach. Nie godzimy się na takie 
traktowanie, dlatego chcielibyśmy 
wesprzeć inicjatywę grupy miesz-
kańców, która zamierza przedstawić 
własne racje, w formie pisemnego 
protestu, kompetentnym instytu-
cjom, a tym samym wyrazić swój 
sprzeciw wobec tego typu prak-
tyk, jakie zaprezentowane zostały  
w programie „Sprawa dla reportera”. 
Zachęcamy Państwa do składania 
podpisów pod petycją u Radnych 
Miasta oraz Przewodniczących  
Zarządów Osiedli.

W dniach od 7 do 9 czerwca br.  
Burmistrz Miasta Władysław Bieda, 
wziął udział w Międzynarodowej 
Konferencji Partnerstwa Miejskie-
go we Lwowie. Konferencja skiero-
wana była do przedstawicieli miast 
z terenu Niemiec, Ukrainy, Rumunii 
i Polski, a rolę organizatora pełniła 
organizacja Engagement Global. 
Celem konferencji było omówie-
nie możliwości płynących z dwu 
oraz trójstronnej współpracy mię-
dzynarodowej, pomiędzy miastami  
z Niemiec, Ukrainy, Rumunii  

i Polski. Skupiono się na korzy-
ściach, jak również na wyzwaniach, 
które prowadzi ze sobą tego typu 
współpraca. Podczas konferencji 
można było usłyszeć wypowiedzi 
przedstawicieli miast, które wpro-
wadziły u siebie tego typu współ-
pracę oraz dzięki urozmaiconym 
prezentacjom zobaczyć „na żywo”,  
jak ta współpraca przebiega.  Kon-
ferencja we Lwowie umożliwiła 
spotkanie Burmistrza Miasta Lima-
nowa z zaprzyjaźnionymi miastami 
partnerskimi z miejscowości Tru-

skawiec (Ukraina) oraz Wathlin-
gen (Niemcy). Tematem rozmów 
pomiędzy przedstawicielami tych 
miast były obchody uroczystości 
rocznicowych miasta Tryskawiec, 
przewidziane w dniach 16 – 18 
czerwca 2017 r., wystawa obrazów 
i rzeźb, która odbędzie się w przy-
szłym tygodniu w Wathlingen, jak 
również omówienie usłyszanych 
na konferencji projektów istnieją-
cych już miast partnerskich w celu  
poszerzenia współpracy pomię-
dzy Limanową, Truskawcem,  
a Wathlingen. Konferencja przynio-
sła wiele korzyści, poddała propo-
zycje nowych rozwiązań, nie tylko 
na szczeblu międzynarodowym, 
lecz także krajowym, jako że brali 
w niej udział przedstawiciele miast 
z Polski. Dzięki tej konferencji 
współpraca pomiędzy miastami  
zagranicznymi wydaje się w zupeł-
ności realna. 
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Kapliczki Małopolski 2017

Biblioteki szkolne wzbogacą się o nowe książki

Nasadzenia drzew i krzewów

Wśród wniosków została rów-
nież uwzględniona Kapliczka na 
Cmentarzu Komunalnym w Li-
manowej. Kapliczka ufundowana 
w 1925 r. przez Agatę i Wojciecha 
Jońców została poświęcona przez  
ks. Prałata K. Łazarskiego. Kapliczka 
ta wybudowana na planie kwadratu, 
z ostrołukowym wejściem, zwień-
czona dwuspadowym dachem. Stan 
zachowania elewacji jest bardzo  
dobry, natomiast w środku ściany są 
zawilgocone z odpadającymi pła-
tami tynku. Wejście stanowi ażu-

rowa krata bez oszklenia. Celem 
zadania jest zwiększenie wartości 
obiektu poprzez modernizację  
i konserwacje substancji zabytko-
wej. Rezultatem będzie zachowanie 
dziedzictwa narodowego dla przy- 
szłych pokoleń oraz rozpowszech-
nienie wartości architektury sakral-
nej. Szacowany koszt renowacji 
Kapliczki wynosi ok.10.292,85 zł, 
z czego 5.000 zł, będzie pochodziło 
ze środków zewnętrznych (wnio-
skowano o 7.719,60 zł).

W ramach Priorytetu 3 „Narodo-
wego Programu Rozwoju Czytel-
nictwa” dotyczącego wspierania  
w latach 2016-2020 organów pro-
wadzących szkoły oraz biblioteki 
pedagogiczne, dwie szkoły z tere-

nu miasta Limanowa: Zespół Szkół 
Samorządowych Nr 2 i Nr 4, otrzy-
mały wsparcie finansowe na zakup 
książek do bibliotek szkolnych,  
tj. w wysokości 12.000 zł dla każdej  
ze szkół. 

Zagospodarowano: skarpy koło 
OSP w Łososinie, skwery zie-
leni na osiedlu Z. Augusta, przy 
ZSS nr 4 w Limanowej, Żłob-
ku Miejskim przy ul. Jordana, 
na osiedlu J. Marka, zieleni przy  
ul. Fabrycznej wokół Figury Matki  
Boskiej Siedmiu Boleści, skar-
py na osiedlu Marsów i Miejskim 
Przedszkolu nr 1 przy ul. Jordana, 
przed blokiem na ul. Piłsudskiego 
47, skarpy przy ul. Jordana.
Wszystkie nasadzenia były kompo-

nowane z następujących gatunków 
drzew i krzewów: berberys zielo-
ny, berberys czerwony, tuja kuli-
sta, głogi, irga, tawuły, pęcherznice  
w różnych koloroach; róże, klony 
bordowe, jarzębiny, rajskie jabło-
nie, świerki. 
Ponadto na osiedlu Zygmunta  
Augusta zamontowano efektowną 
wiatę śmietnikową. Sukcesywnie 
takie wiaty będą montowane przy 
kolejnych blokach.

Sejmik Województwa Małopolskiego, na wniosek Zarządu Województwa Małopolskiego, podjął 
decyzję o udzieleniu dotacji w łącznej kwocie 340 000 zł na realizację 64 zadań obejmujących prace 
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkowych kapliczkach z terenu 
Małopolski.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa ma służyć rozwijaniu zainteresowań uczniów poprzez 
promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości 
wydawniczych. 

W ramach zagospodarowania terenów osiedlowych w mieście 
wykonano prace porządkowe i upiększające.
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Dwie dekady przyjaźni

W 1996 roku niewidzialna nić po-
łączyła dwa miasta Limanowa  
i Wathlingen. Bardzo odmienne,  
o różnych tradycjach i historii,  
a jednocześnie zawsze sobie nie-
obojętne. Wtedy wydawało się, że 
w każdej chwili coś lub ktoś może 

ją zerwać. Pamięć przeszłości oraz 
fakt, że my Polacy uczyliśmy się 
dopiero demo kracji, budziły wiele 
wątpliwości. Na szczęście wśród 
nas byli entuzjaści, których to nie 
zniechęcało, a wręcz przeciwnie - 
mobilizowało do działań. To w nich 

pojawiła się siła, która przyciągała 
innych, szczególnie młodych lu-
dzi w obu miastach. To oni zaczę-
li myśleć o wspólnej przyszłości  
i wyznaczali do niej drogę. Kon-
sekwentnie tę nić rozwijali, by  
coraz silniej łączyła nasze miasta.  

Limanowa w bieżącym roku świętuje jubileusz 20 lat partnerstwa 
z niemieckim miastem Wathlingen. Na rok obchodów tego 
niezwykle znaczącego dla obu miast wydarzenia otwarte zostaną 
m. in. okolicznościowe wystawy dokumentujące współpracę, 
zadeklarowana będzie wola kontynuowania współpracy, ale 
najważniejszym wydarzeniem są i będą kontakty między 
mieszkańcami. Stąd na rok współpracy zaplanowano szereg 
spotkań. 
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Szukali sposobów i okazji, by więzi  
umacniać. Stali się inicjatorami 
przyjacielskich stosunków między 
różnymi grupami, wnieśli ożywie-
nie w życie towarzyskie, kulturalne, 
sportowe  i oświatowe obu partne-
rów. To Ci ludzie, w obu miastach, 
trzymali w dłoniach łączącą nić. 
Także wtedy, gdy razem wkracza-
liśmy w XXI wiek oraz wtedy, gdy 
razem spotkaliśmy się w Zjedno-
czonej Europie. Dziś można powie-
dzieć, że ta nić w dłoniach bezin-
teresownych ludzi przeobraziła się  
w trwały węzeł, który jest dowodem 
na to, że z partnerstwa powstała 
przyjaźń między mieszkańcami  
i miastami. W bieżącym roku świę-
tujemy  jubileusz 20-lecia partner-
stwa miast, będziemy wielokrotnie 
się spotykać zarówno w Limano-
wej, jak i w Wathlingen, by dalej 
kontynuować dialog. 
Z okazji 20. rocznicy współpracy 
miast trzeba oddać także „honory” 
poprzednikom - burmistrzom, którzy 
podpisali oficjalne umowy: Roma-
nowi Duchnikowi oraz Wolfgan-
gowi Grube oraz burmistrzom, 
którzy kontynuowali i rozwijali tę 
współpracę: Leszkowi Woźniakowi,  
Markowi Czeczótce i obecne-
mu burmistrzowi Władysławowi  
Biedzie.
Trudno wymienić wszystkie zreali-
zowane na przestrzeni 20 lat współ-

pracy projekty i spotkania - ale 
wspomnieć warto aktywną współ-
pracę szkół, chórów, wymianę do-
świadczeń strażaków, współpracę 
sportową, kulturalną, artystyczną, 
turystyczną i oczywiście samo-
rządową. Minione lata wypełnio-
ne były działaniami, spotkaniami, 
projektami, w których uczestni-
czyli przedstawiciele różnych grup 
społecznych naszych mieszkańców 
- stąd też wiele znajomości i przy-
jaźni. Mimo zmian politycznych, 
społecznych, gospodarczych i tych 
osobistych - ludzkich, które wpły-
wają na intensywność współpracy, 
jest ona nadal bardzo potrzebna. 
Ta dwustronna współpraca pomię-
dzy Wathlingen a Limanową jest 
absolutnie unikalną współpracą, bo 
trwa już 20 lat. Naszym Partner-
stwem Miast stworzyliśmy podsta-
wy, aby uprzedzenia mogły zostać 
przełamane, a powstał wzajemny 
szacunek oraz prawdziwa przyjaźń. 
Naszym celem było i jest włącze-
nie w to partnerstwo możliwie wie-
lu osób w obu miastach, by w ten 
sposób napełnić je życiem również  
w przyszłości, gdyż tylko kiedy lu-
dzie poznają się, zbliżają się rów-
nież ku sobie narody. Partnerstwa 
miast i relacje między obywatelami 
różnych krajów w znaczący sposób 
przyczynią się do międzynarodowe-
go zrozumienia. 

Histortyczne podpisanie umowy współpracy 
między miastami - rok 1997

Burmistrz Leszek Woźniak i Burmistrz 
Wolfgang Grube - 2000 rok

10-lecie partnerstwa - 2007 rok

Wizyta w Wathlingen w 2016 r.
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W ostatnim czasie Muzeum Regio-
nalne Ziemi Limanowskiej może 
odnotować w swoim kalendarzu 
wydarzenia artystyczne, które oka-
zały się interesujące nie tylko dla 
miłośników sztuki. 17 marca 2017 
roku w muzeum odbyło się otwarcie 
wystawy malarstwa olejnego i grafik 
Mariana Ślazyka. Artysta pocho-
dzący ze Słopnic, od zawsze zainte-
resowany sztuką, sięgnął po pędzel 
i zaczął przedstawiać na płótnach 
świat z własnej perspektywy. Wy-
stawa zaprezentowana w limanow-
skim muzeum składała się z różno-
rodnych prac charaktertyzujących 
artystę jako poszukiwacza nowych 
środków wyrazu dla swoich emocji. 
Każda praca Mariana Ślazyka to  
odrębna historia, zarówno w kwestii 
techniki artystycznej jak i podjętego 
tematu. Samo otwarcie wystawy 
przyciągnęło wiele osób zaintere-
sowanych sztuką i przedstawicieli 
Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięk-
nych. Zwiedzający do maja mogli 
podziwiać krajobrazy znajomych 
okolic, grafiki prezentujące frag-
menty życia codziennego oraz  uro-
dę przydrożnych kapliczek.
Jednym z ważniejszych wydarzeń 
odbywających się w Muzeum Re-
gionalnym Ziemi Limanowskiej 
była wyczekiwana przez wszystkich 
VI edycja Nocy Muzeum w Lima-
nowej. W tym roku został przygo-
towany bogaty program, z którego 
każdy odwiedzający 13 maja mu-
zeum, mógł wybrać dla siebie coś 
ciekawego. Dla wytrwałych, cier-
pliwych i ciekawych przygotowa-
no dwa bloki warsztatów. Jeden 
tradycyjnie poświęcony umiejęt-

ności kaligrafii, drugi poświęcony 
tajemnicom paleografii ale również 
zasadą postępowanie z zabytkowy-
mi przedmiotami znajdującymi się 
w kolekcjach rodzinnych pamiątek. 
Goście nocy muzeum mogli się 
również zachwycić kameralnym 
koncertem wokalnym młodej artyst-
ki Marii Brzukały. Ponadto człon-
kowie Limanowskiego Uniwersyte-
tu III Wieku, rozbawili publiczność, 
która w godzinach wieczornych 
przybyła by obejrzeć przedstawie-
nie „Rybków albo Pipków” w ich 
wykonaniu. Atmosfera wydarzenia 
sprawiła, że do późnych godziny 
przybywały grupy osób zaintereso-
wanych poszczególnymi punktami 
programu lub zachęconych moż-
liwością zwiedzania muzealnych  
wystaw o tak nietypowej porze.
Głównym punktem programu Nocy 
Muzeum był wernisaż fotografii au-
torstwa Wiesławy Hołyńskiej. Ar-
tystka będąca członkiem Związku 
Polskich Artystów Fotografików  
realizowała już różnorodne projek-
ty fotograficzne m.in. Obraz Chmur 
(2002) czy Breakdance – współ-
czesna metafora (2007). Cykl pod 
tytułem W stronę Wojtkiewicza to 
jeden z jej nowszych projektów 
inspirowany malarstwem Witolda  

Wojtkiewicza. Sama artystka pod-
czas otwarcia wernisażu starała się 
licznie zebranym gościom przybli-
żyć sylwetkę tego malarza, wyjaśnić 
genezę swojej inspiracji oraz meto-
dy pracy. Dla wszystkich zaskakują-
ce było zaproszenie przez Wiesławę 
Hołyńską do współpracy przy tym 
projekcie osób niepełnosprawnych, 
które występują jako modele na jej 
fotografiach. Odwiedzający Mu-
zeum Regionalne Ziemi Limanow-
skiej na salach wystawowych mogą 
jeszcze do połowy lipca podziwiać 
wielkoformatowe barwne fotogra-
fie będące transpozycją tematów 
Wojtkiewicza. Tematyka cyklu jest 
wyzwaniem dla widzów, którzy  
podziwiając te fotografie stają przed 
dylematami ludzkiej egzystencji, 
odrzucenia i inności.

W niedzielne południe 27 maja 
na stacji kolejowej w Limanowej 
Muzeum Regionalne Ziemi Lima-
nowskiej zorganizowało wraz Pol-
skim Towarzystwem Historycznym  
O/Limanowa piknik dla wszystkich 
miłośników corocznego przejazdu 
pociągu retro organizowanego przez 
Nowosądeckie Stowarzyszenie Mi-
łośników Kolei. Dla uczestników 
przygotowano stoisko z wydawnic-
twami, pocztówkami i regionalnymi 
pamiątkami oraz tradycyjny poczę-
stunek przy współpracy z KGW  
Lipowe. Można było także po-
dziwiać przygotowaną wystawę  
poświęconą historii linii kolejowej 
Chabówka – Nowy Sącz.

Z życia limanowskiego muzeum
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W bieżącym roku będzie moder-
nizowana unikalna w skali Polski 
wystawa pn. Historia w dewizce 
zapisana, którą stanowi bezcenna 
kolekcja biżuterii służącej do  
zapinania zegarków, pieczęci szla-
checkich, dewocjonaliów, kluczy, 
kosmetyków, torebek. Kolekcja  
liczy 458 eksponatów i stanowi naj-
większy zbiór tej biżuterii w Polsce. 
Ten cenny zbiór został w większo-
ści przekazany przez pochodzącego 
z Limanowej śp. Grzegorza Jońca 
– lekarza i żołnierza AK, a także 
częściowo przez jego kuzyna Ro-
mana Pawlickiego z Krakowa, co 
miało miejsce w 2014 r. Wówczas 
w Muzeum Regionalnym Ziemi  
Limanowskiej stworzono niewielką 
wystawę w niewielkim holu, gdzie 
prezentowano tyko część przekaza-
nej kolekcji. Obecny projekt moder-
nizacji wystawy przewiduje ukaza-
nie pełnego przeglądu zgromadzonej 
kolekcji, a dzięki nowej aranżacji 
zostaną ukazane różnorodne zasto-
sowania i proces przekształcania 
się funkcji dewizki przez wieki.  
Ekspozycja będzie obejmować 
zbiory, powstałe w okresie od 
XVIII do XX wieku, które prezen-
tują kunszt różnorodnych warsz-
tatów jubilerskich z wielu krajów 
Europy, a także świata. Eksponują 
one rzemiosło i zdobnictwo wyko-
rzystane przy ich produkcji. Wśród 
tej cennej biżuterii nie zabrak-
nie również przykładów dewizek  

z naszego kraju począwszy od szla-
checkich pektoralików po dewizki  
z czasów XIX - wiecznych powstań 
narodowych, czy opatrzone sym-
boliką narodową po odzyskaniu 
niepodległości. Wystawę dopeł-
nią modele postaci historycznych  
w replikach strojów od końca XVIII 
do pocz. XX wieku, które będą uka-
zywać zmieniająca się modę męską  
i damską oraz związaną z tym ewo-
lucją tej ekskluzywnej biżuterii.  
Ponadto w celu możliwości wyeks-
ponowania całości kolekcji powięk-
szy się przestrzeń wystawienni-
cza, zostaną zakupione dodatkowe  
gabloty oraz będzie wykonana nowa 
aranżacja nawiązująca do wnętrz  
z czasów La Belle Epoque. Dla 
uzupełnienia ekspozycji zostanie 
zakupiony kiosk multimedialny, na 
którym będzie wdrożony program 
 do prezentacji elektronicznej wer-
sji opracowanych dewizek. Pra-
cownicy limanowskiego muzeum 
opracują katalog znajdujących się  
w zbiorach muzealnych dewizek 
przy współpracy z Uniwersytetem 
Jana Pawła II w Krakowie, któ-
ry obejmie ten projekt patronatem  
naukowym, a także Polskim Towa-
rzystwem Historycznym Oddział 
Limanowa. Powstająca pozycja 
stanie się jednocześnie pierwszym 
kompleksowym opracowaniem 
naukowym tej biżuterii w Polsce.  
Publikacja będzie zawierać opis 
zbiorów wraz z kontekstem histo-

rycznym i kulturowym ich wytwo-
rzenia i funkcji, technikami arty-
stycznymi, materiałami i motywa-
mi zdobniczymi wykorzystanymi 
przy ich wyrobie. Nowy blask  
wystawy będzie można podziwiać 
już od pierwszej połowy listopada 
2017 r. Planowane uroczyste otwar- 
cie odbędzie w okolicach Święta  
Niepodległości. Dla upowszech-
nienia tematyki wystawy zostaną 
również przygotowane warsztaty 
dla różnych grup wiekowych,  
w tym uczniów szkolnych i senio-
rów. Projekt modernizacji został 
wsparty przez Ministerstwo Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego  
w ramach programu Wspieranie 
Działań Muzealnych. Na ten cel 
przeznaczono kwotę 25 000 zł, co  
stanowi 53% wartości realizowa- 
nego zadania. Pozostał wkład finan-
sowy zapewni Muzeum Regionalne 
Ziemi Limanowskiej z dotacji prze-
kazanej na ten cel  przez Miasto Li-
manowa oraz ze środków własnych. 
Łączny zakładany budżet zadania 
to 47 000 zł. W ramach realizacji  
niniejszego projektu podejmuje się 
także starania o objęcie honorowym 
patronatem nad tą wystawą przez 
Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego. Zainteresowanych 
tematyką zapraszamy do Muzeum 
Regionalnego Ziemi Limanowskiej, 
gdzie będzie można uzyskać więcej 
informacji o szczegółach samej wy-
stawy, kolekcji oraz projektu.

Modernizacja unikalnej wystawa dewizek 
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Ostatni kwartał w limanowskiej 
bibliotece minął pracowicie, a to  
z uwagi na organizowane wystawy, 
wernisaże, liczne spotkania oraz  
doroczną majową imprezę –  
Wiosnę Poetycką. W kwietniu na 
wernisażu wystawy malarstwa,  
rysunku, rzeźby i modelarstwa pt. 
„Ja i moi uczniowie”, swoje pra-
ce prezentowała Agnieszka Pał-
ka oraz jej szkolni podopieczni.  
W maju galeria zapełniła się malar-
stwem, rzeźbą i tkaniną artystyczną  
nowosądeckiej artystki Grażyny 
Kulig. Gościnne progi Miejskiej  
Biblioteki przekroczyło w minio-
nym okresie kilku znamienitych  
gości m.in: Andrzej Grabowski,  
jeden z najlepszych, najbardziej 
znanych i rozpoznawalnych pol-
skich aktorów, Krystyna Mirek, 
jedna z najpoczytniejszych autorek 
powieści obyczajowych. Ważnym 
wydarzeniem było zorganizowanie 
12 maja w Tygodniu Bibliotek, do-
rocznej Konferencji Bibliotekarzy 

Powiatu Limanowskiego. Spotkanie 
było okazją nie tylko do wymiany, 
bądź zdobycia merytorycznej wie- 
dzy podczas wykładów i prelek-
cji, ale również przyczyniło się  

do konsolidacji lokalnego środo-
wiska bibliotekarskiego. Spotkanie 
dało okazję do wzajemnego spotka-
nia, wymiany poglądów i doświad-
czeń.

29 maja w Limanowskim Domu 
Kultury odbyła się tegoroczna, już 
trzecia edycja Limanowskiej Wio-
sny Poetyckiej. Jak co roku cieszyła 
się ona dużą popularnością. Impreza 

ta podsumowała, w formie uroczy-
stej gali, tradycyjnie organizowany 
od lat konkurs poetycki im. Zosi 
Smreczyńskiej, córki Władysława 
Orkana. Był on adresowany do 

mieszkańców powiatu limanow-
skiego. Organizowali go Powiato-
wa i Miejska Biblioteka Publiczna 
w Limanowej, Limanowski Dom 
Kultury, Burmistrz Miasta Lima-
nowa oraz Powiat Limanowski. 
Honorowy patronat nad konkursem 
sprawował Starosta Limanowski 
Jan Puchała. Honorowym patronem 
Limanowskiej Wiosny Poetyckiej 
był Burmistrz Miasta Limanowa 
Władysław Bieda. Gala wzboga-
cona była prezentacjami nagrodzo-
nych w każdej kategorii konkur-
sowej wierszy, które znakomicie 
zinterpretowali aktorzy teatru „Co 
się stało”: Kinga Król, Patryk Lupa, 
Zuzanna Łyszczarz. Pięknie udo-
wodnili oni, że Limanowszczyzna 
to nie tylko młode talenty poetyckie 
czy muzyczne, ale i aktorskie. Tłem 
dla tych prezentacji była nastrojo-
wa, subtelna muzyka w wykonaniu 
Krystiana Jaworza. Imprezę popro-
wadziła aktorka, limanowianka Ma-

Ciekawe wydarzenia 
w Miejskiej Bibliotece Publicznej

Wiosna Poetycka
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W ostatnią sobotę kwietnia odbyło 
się pierwsze – dla biblioteki jako 
organizatora nieco nowatorskie – 
spotkanie czytelników pod hasłem 
„Inspiracja i integracja”. Jego celem 
było przygotowanie oraz zaprosze-
nie do biblioteki szerokiej prze-
krojowo grupy czytelników oraz  
zaproponowanie im oferty kul- 
turalno – edukacyjno – rozrywkowej. 
Z książką w tle oczywiście.  
Bibliotekę odwiedziły całe „czytel-
nicze rodziny”. Dla najmłodszych  
i młodszych uczestników przygo-
towane zostały warsztaty, konkursy 
oraz gry. Zrealizowała je profesjo-
nalna krakowska firma eventowa. 
Nie sposób tu wyliczać literalnie, 
jakie one były, bo jedne względem 
drugich się nakładały, przenikały, 
dopełniały. Koordynatorki w mig 
złapały kontakt i dobrą chemię  

z uczestnikami. Po pierwszym pię-
trze biblioteki niósł się miły dla 
ucha harmider i szum, przenikający 
się z muzyką, odgłosami dobrej  
zabawy, salwami śmiechu. Ktoś nie-
zorientowany przechodzący obok 
biblioteki mógł pomyśleć, że oto 
w tych murach odbywa się albo 
bal, albo przedstawienie teatralne 
z arcyaktywnym udziałem publicz-
ności. Na najwyższej bibliotecznej 
kondygnacji natomiast, dla czytel-
ników nieco starszych i wszystkich 
innych zainteresowanych, odbyło 
się spotkanie autorskie z Arkadym 
Pawłem Fiedlerem. Jest on wnu-
kiem wybitnego pisarza i podróżni-
ka Arkadego Fiedlera, pasjonatem 
podróży samochodowych, pro-
ducentem filmów podróżniczych,  
fotografem. Pomysłodawcą i or-
ganizatorem projektu filmowo- 

podróżniczego „PoDrodze”. W 2009 
roku przejechał maluchem wzdłuż 
granic Polski, w 2014 - maluchem 
przez Afrykę (projekt był nomino-
wany do nagrody TRAVELERY 
National Geographic), a w 2016 - 
maluchem przez Azję. W Limano-
wej opowiedział o podróży przez 
Afrykę. Zilustrował to bogato zdję-
ciami oraz różnymi humorystycz-
nymi ciekawostkami związanymi  
z tą podróżą. To była ewidentnie, 
jednoznacznie i bezwzględnie uda-
na biblioteczna sobota. Na sam  
koniec tak się czasowo fajnie złoży-
ło, że zajęcia dla młodych na pierw-
szym piętrze skończyły się niemal 
jednocześnie ze spotkaniem z po-
dróżnikiem i uczestnicy obydwu 
spotkań wzajemnie się spotkali, 
dyskutowali, wymieniali wrażenia. 

„Integracyjnie, Inspiracyjnie...”

rzena Ciuła. Podczas Limanowskiej 
Wiosny Poetyckiej wręczono na-
grody przyznane w wspomnianym 
wyżej konkursie poetyckim. Wśród 
wręczających byli jurorzy: prof.  
Bolesław Faron, dr Artur Czesak  
i redaktor Paweł Szeliga, orga-

nizatorzy, a także Jan Puchała 
Starosta Limanowski. Wydana 
została również pokonkursowa  
antologia, do której trafiły nagro-
dzone i wyróżnione  teksty poetyc-
kie uczestników. Nim Limanowska 
Wiosna Poetycka przeszła do hi-

storii, na jej formalne zakończenie 
jeszcze raz zabrzmiała muzyka.  
Był to krótki, piękny koncert Li-
manowskiej Orkiestry Kameralnej  
pod kierownictwem Sebastiana 
Szymańskiego.
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Dziecięca Triada Artystyczna to 
konkurs przeznaczony dla uczniów 
przedszkoli i szkół podstawowych 
oraz gimnazjów z terenu Miasta 
Limanowa. Przegląd składa się Ma-
łego Konkursu Recytacji Poezji dla 
Dzieci, Spotkań Śpiewających Dzie-
ci, Prezentacji Artystycznych, a od 
tego roku dołożona została czwarta 
kategoria: Prezentacje Taneczne.  
W tym roku w Triadzie wzięło udział 
539 dzieci z placówek oświato-
wych na terenie miasta Limanowa.  
26 osób zaprezentowało się z re-
cytacji, 84 osoby ze śpiewu, 331 
w kategorii prezentacje taneczne,  
a 98 dzieci zgłosiło się do kategorii 
prezentacje artystyczne. Za udział 
w każdej z kategorii oraz za zajęte 
miejsca, dzieci zdobywały punkty 
dla swoich szkół, z których te które 

zdobyły najwięcej punktów otrzy-
mały nagrody finansowe. Wyniki 
tegorocznej Triady są następujące:  
I miejsce i nagrodę pieniężną w wy-
sokości 500 zł w kategorii Przed-
szkola otrzymało Miejskie Przed-
szkole nr 2 w Limanowej, I miejsce  
i nagrodę pieniężną w wysokości 
500 zł w kategorii Zespoły Szkół 
otrzymał Zespół Szkół Samorządo-
wych nr 4 w Limanowej. Ogłoszenie 
wyników i wręczenie okoliczno-
ściowych czeków nagrodzonym 
placówkom miało miejsce podczas 
koncertu z okazji Dnia Dziecka, 
28 maja w Parku Miejskim w Li-
manowej. Relacje video z poszcze-
gólnych etapów można obejrzeć na 
kanale YouTube Limanowskiego 
Domu Kultury https://www.youtu-
be.com/LimanowskiDomKultury.

Dziecięca Triada Artystyczna

4 etapy konkursowe, ponad 500 uczestników i ok. 200 laureatów z 4 limanowskich zespołów szkół 
oraz 6 limanowskich przedszkoli – oto liczbowe podsumowanie tegorocznej Dziecięcej Triady 
Artystycznej – konkursu od początku swojego istnienia organizowanego przez Limanowski Dom 
Kultury, pod honorowym Patronatem Burmistrza Miasta Limanowa. 

Limanowski park pełen muzyki, tańca, śmiechu i zabawy

Dzień Dziecka 2017

W niedzielę, 28 maja, od godz. 
13:00, na scenie w Parku Miej-
skim w Limanowej trwały koncerty  
z okazji Dnia Matki i Dnia Dziec-
ka. Wydarzenie zorganizowane 
przez Limanowski Dom Kultury 
odbyło się pod honorowym patro-
natem Burmistrza Miasta Limano-
wa Władysława Biedy. Poza sceną, 

dzieci mogły korzystać z licznych 
bezpłatnych atrakcji, które organi-
zatorzy przygotowali specjalnie dla 
nich. Limanowski Dzień Dziecka 
otworzył koncert laureatów Dzie-
cięcej Triady Artystycznej 2017,  
którzy w ten sposób chcieli złożyć 
życzenia wszystkim mamom, które 
obchodziły swoje święto zaledwie 

kilka dni wcześniej. Na scenie wy-
stąpiło ponad 200 dzieci, a oprócz 
laureatów Triady byli to również 
podopieczni Limanowskiego Domu 
Kultury z zespołu „Avis”, a także 
grupy taneczne z Zespołu Szkół  
Samorządowych Nr 3 w Lima-
nowej i ze Szkoły Podstawowej  
w Tymbarku. Dzień Dziecka jednak 
to przede wszystkim dobra zabawa  
i właśnie ta dobra zabawa czekała na 
wszystkie dzieci, które w niedzielne 
popołudnie odwiedziły limanowski 
park. Darmowe dmuchańce, zjeż-
dżalnie, basen z łódkami, lody, wata 
cukrowa, popcorn, wóz strażacki, 
ambulans, a także stoiska z zabaw-
kami, pokaz sprzętu do łączności 
radiowej, konkursy, animacje, te-
atrzyk, malowanie twarzy oraz mała 
gastronomia – to był dzień pełen 
atrakcji, który młodzi Limanowia-
nie na pewno zapamiętają na długo.
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8 czerwca br w Miejskim Przed-
szkolu Nr 2 w Limanowej odbył się 
Konkurs Recytatorski, pt. „Poeci 
dzieciom”. Wzięło w nim udział 
38 przedszkolaków, których do  
konkursu przygotowywali rodzi-
ce. Oprócz wierszy dzieci miały 
przygotowane odpowiednie do 
wiersza stroje i rekwizyty. Dyrek-
tor Przedszkola Halina Kożuch 
– organizator: „To już tradycja, 
na zakończenie roku szkolnego od 
czterech lat organizujemy prze-
słuchania konkursowe, na których 
dzieci mogą pochwalić się swo-
imi umiejętnościami i talentem. 
Oczywiście wielką zasługą jest  

pomoc w przygotowaniu do re-
cytacji udzielona przez rodziców  
i wychowawców poszczególnych 
grup. Toteż konkurs z roku na 
rok jest na coraz wyższym pozio-
mie”. Po wysłuchaniu wszyst-
kich recytacji Jury w składzie: 
Kierownik Wydziału Promocji 
Urzędu Miasta – Jolanta Szyler 
Dyrektor Biblioteki Pedagogicznej 
– Paulina Ablewicz, Nauczyciel - 
polonista - Iwona Bulanda posta-
nowiło nagrodzić przedszkolaków  
w dwóch grupach: młodszej do  
4 lat i starszej do 6 lat. W grupie 
młodszej I miejsca zajęły: Emilia 
Smoter oraz Martyna Wojcieszak,  

II miejsce: Ewa Młynarczyk i III 
miejsce: Hanna Szumiec. Wyróżnie-
nia otrzymały: Julia Mrowca, Adam 
Trzópek, Iga Kolarczyk, Gabriela 
Król. W grupie starszej I miejsca 
zajęły: Zofia Trzódek oraz Oliwia 
Jonik, II miejsca: Kamil Michalik  
i Izabela Kubatek, III miejsca:  
Anna Wiewiórska i Aniela Pacut. 
Wyróżnienia otrzymali: Dorota  
Jaworska, Milena Piórkow-
ska, Piotr Kiełbasa, Lena Koza,  
Magdalena Szewczyk. Dzie-
ci otrzymały dyplomy i nagrody  
ufundowane przez licznych sponso-
rów. 

Przedszkolaki recytują!

Letni ogród w Dziennym Domu Senior-WIGOR
Seniorzy z Dziennego Domu 
Senior - WIGOR w Limanowej 
kochają kwiaty. Stąd pomysł na 
zagospodarowanie otoczenia bu-
dynku tak, by czuli się jak we 
własnym ogrodzie. Za zgodą 
Burmistrza Miasta, na zarośniętym, 
niezagospodarowanym dotychczas 
terenie przy ul. Spacerowej, stwo- 
rzyli piękny letni ogród. To właśnie 
w atmosferze oczekiwania na lato, 
seniorzy ochoczo zabrali się do 
pracy. Stanęła tam klimatyczna 
altana, pojawiły się rabatki z kwia-
tami, krzesła ogrodowe z parasolem 
na letnie upały. Zagospodarowano 
też skarpę na skalniak. Zasadzono 
letnie kwiaty, tuje, tawuły i azalie. 
Jak mówi Wiktoria Zelek - Kiero-

wnik Dziennego Domu Senior 
- WIGOR „Nie ważne ile masz 
lat, jeśli tylko chcesz coś stworzyć  
i wkładasz w to swoje serce – jesteś 
wielki i realizujesz siebie. Nasze 

miasto pięknieje z dnia na dzień. 
My seniorzy mamy dużo czasu, by 
to obserwować. Dlatego też dostrze-
gając to piękno miasta, chcemy mieć 
również wkład w jego ukwiecenie”.
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Burmistrz Miasta Limanowa oraz Limanowski Dom Kultury 
zapraszają na Dni Limanowej 2017. W dniach 29-30 lipca na 
placu przy Limanowskim Domu Kultury nie zabraknie dobrej, 
wspólnej zabawy oraz koncertów gwiazd, którymi w tym roku 
będą: VARIUS MANX & Kasia Stankiewicz, BACIARY oraz 
TURNIOKI. Pierwszy dzień wydarzenia rozpocznie finał VIII 
Limanowskiego Talent Show. 13 finalistów z całego powiatu 
limanowskiego zawalczy o uznanie w oczach jury i publiczności 
oraz o główną nagrodę w wysokości 1500 zł. Dalsza część dnia 
upłynie już pod znakiem folkowych brzmień. Na scenie pokażą 
się m.in. zespoły regionalne uczestniczące w 25. Festiwalu 
Święto Dzieci Gór. Dzięki współpracy Limanowskiego Domu 
Kultury z Małopolskim Centrum Kultury „Sokół” w Nowym 
Sączu, Limanowa od kilku lat może gościć zespoły dziecięce 
z całego świata i tym samym poznać tamtejsze tańce i folklor. 
Gwiazdami pierwszego dnia Dni Limanowej 2017, będą 
zespoły „Turnioki” i „Baciary”. Obydwa zespoły łączą góralskie 
brzemienia z nowoczesnymi i swoją energią zarażają każdego kto 
przybędzie na ich występ. Niedziela rozpocznie się tradycyjnie 
programem dla najmłodszych. Na scenie wystąpi również finalista 
ubiegłorocznego Limanowskiego Talent Show, Krzysztof Kapera, 
a także działająca przy Limanowskim Dom Kultury Orkiestra 
Dęta „Echo Podhala”. Gwiazdą drugiego dnia wydarzenia będzie 
zespół Varius Manx & Kasia Stankiewicz. Koncert zespołu Varius 
Manx to gigantyczna dawka przebojów!! Grupa zaprezentuje 
materiał z 27 lat swojej działalności. Usłyszymy doskonale 
znane utwory, hity lat 90-tych, takie jak „Orła cień”, „Zanim 
zrozumiesz”, „Pocałuj noc”, „Ruchome piaski”, „Zamigotał 
świat”, a także nieco nowsze piosenki jak „Maj”, „Piątek” czy 
„Ameryka”. Zarówno podczas pierwszego jak i drugiego dnia  
Dni Limanowej 2017, nie będzie mogło zabraknąć dyskoteki.  
Przy rytmach największych przebojów muzyki tanecznej  
będziemy się bawić do północy. Na przybyłych w tych dniach 
na plac przy Limanowskim Domem Kultury gości będą 
czekać również wesołe miasteczko, gastronomia, animacje 
dla najmłodszych, konkursy z nagrodami, stoiska regionalne 
i komercyjne, a przede wszystkim fantastyczna zabawa  
i niezapomniana atmosfera.

ŚWIĘTO MIASTA
- DNI LIMANOWEJ

14 lipca oraz 11 i 25 sierpnia 2017 roku, w limanowskiej Bazylice odbędą się trzy koncerty muzyki poważ-
nej, w ramach Letnich Koncertów Muzyki Organowej i Kameralnej, które od lat stanowią jedno z najważ-
niejszych wydarzeń na mapie kulturalnej Limanowej. W trakcie sierpniowych koncertów, będziemy mogli  
posłuchać muzyki dawnej (koncert Scepus Baroque), brzmień filharmonii koncertowej (koncert Jana Heninga) 

oraz akordeonu (koncert Poznańskiego Kwin-
tetu Akordeonowego). Koncerty rozpoczną się 
zaraz po wieczornej Mszy Świętej, ok. godz. 
18:30. Wstęp na wydarzenie jest wolny!  
Tegoroczne Letnie Koncerty Muzyki Organo-
wej i Kameralnej, otrzymały wsparcie i dofi-
nansowanie ze strony Ministerstwa Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego. Organizatorem 
jest Proboszcz Parafii pw. Matki Boskiej  
Bolesnej w Limanowej ks. dr Wiesław  
Piotrowski, Burmistrz Miasta Limanowa  
Władysław Bieda oraz Limanowski Dom  
Kultury.  

XX Letnie Koncerty Muzyki Organowej i Kameralnej

BACIARY

TURNIOKI

VARIUS MANX & Kasia Stankiewicz
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A13 sierpnia br., w amfiteatrze w Parku 
Miejskim odbędzie się kolejna edycja 
Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki 
Turystycznej, podczas której będzie można 
usłyszeć wykonawców z całej Polski, 
chcących zaprezentować publiczności 
swoje autorskie utwory jak i te znane 
każdemu. Gwiazdami tegorocznego 
Festiwalu będą zespoły „Dom o Zielonych 
Progach” oraz „Na Bani”. Podobnie jak 
w ubiegłych latach, festiwal rozpoczną 
przesłuchania konkursowe, z których Jury 
wyłoni zwycięzców. Artyści zawalczą  
o atrakcyjne nagrody rzeczowe i finansowe, 
a przede wszystkim o uznanie w oczach słuchaczy i widzów. Organizator wydarzenia Limanowski Dom Kultury, 
prowadzi zapisy do udziału w części konkursowej festiwalu do 29 lipca 2017 br. Na przybyłą w tym dniu do 
Parku Miejskiego w Limanowej publiczność, będzie czekać niezapomniana atmosfera i klimat turystycznych 
spotkań przy ognisku, a przede wszystkim świetna muzyka i dobra zabawa.

12 sierpnia br. w Limanowej odbędzie się kolejna turystyczna impreza w ramach akcji „Odkryj Beskid 
Wyspowy”. Będzie to nocna wędrówka na Miejską Górę, gdzie znajduje się 37-metrowy Krzyż Jubileuszowy, 
z którego tarasu widokowego jest najpiękniejszy widok na Limanową. Miłośnicy górskich wędrówek, pod 
opieką przewodnika wyruszą z rynku na nocną wędrówkę, której celem będzie „odkrycie” po raz kolejny 
Miejskiej Góry. Turyści mogą docierać do celu również z innych stron miasta. Miejmy nadzieję, że temu 
popularnemu już turystycznemu wydarzeniu towarzyszyć będzie piękna sierpniowa pogoda, bowiem pod 
krzyżem odprawiona zostanie polowa msza święta. Po mszy świętej Burmistrz Miasta zaprasza na turystyczną 
biesiadę wraz z koncertem zespołu i poczęstunkiem. Podczas spotkania wybrani zostaną w konkursach: 
najmilszy, najmłodszy i najstarszy turysta. Wyróżnieni zostaną jak zawsze turyści, którzy pielęgnują rodzinne 
wędrówki oraz osoby przybyłe z najdalszych zakątków Polski i świata. Do zobaczenia na turystycznym szlaku. 
Wydarzenie organizuje Wydział Promocji Urzędu Miasta wspólnie ze Stowarzyszeniem Gmin „Odkryj Beskid 
Wyspowy”. Szczegółowe informacje zamieszczone są na stronie miasta - www.miasto.limanowa.pl.

Ogólnopolski Festiwal Piosenki Turystycznej 2017 

Nocne odkrywanie Miejskiej Góry
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1
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7

Wojewódzki Jarmark
 Wielkanocny w Limanowej

Miesiąc Pamięci Narodowej 
w Łososinie Górnej

 I Nocne czytanie w Zespole 
Szkół Samorządowych nr 2

Rocznica uchwalenia 
Konstytucji 3-maja

Konkurs Palm 
Wielkanocnych

Sesja Rady Miasta z okazji  
rocznicy uchwalenia 

Konstytucji 3-Maja

77. rocznica 
Zbrodni Katyńskiej

Otwarcie Miasteczka 
Ruchu Drogowego

Dziecięca Triada 
Artystyczna

Spotkanie z Andrzejem 
Grabowskim w Miejskiej 

Bibliotece Publicznej

 6 Bieg Ziemi Limanowskiej

Inscenizacja gaszenia 
pożaru sprzed stu lat
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10
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Miejskie obchody 
Dnia Strażaka

VI Noc Muzeum

 Dzień Dziecka 
w Parku Miejskim

Zawody Strzeleckie 
z okazji Dnia Dziecka

Integracyjnie, inspiracyjnie 
w Miejskiej Bibliotece 

Publicznej

 Piknik rodzinny w Zespole 
Szkół Samorządowych nr 1

Eliminacje do VIII 
Limanowskiego Talent Show

 Dzień Dziecka 
w Miejskim Żłobku

Realizacja programu 
JUŻ PŁYWAM

Dzień Dziecka 
w Łososinie Górnej

III Limanowska 
Wiosna Poetycka

Rodzinny piknik w Zespole 
Szkół Samorządowych nr 3



Więcej informacji na: www.miasto.limanowa.pl  www.facebook.com/MiastoLimanowa

LIMANOWSKI
DOM KULTURY

MIASTO
LIMANOWAORGANIZATORZY:

MUZEUM REGIONALNE
ZIEMI LIMANOWSKIEJ

MIEJSKA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA

MUZEUM REGIONALNE ZIEMI LIMANOWSKIEJ
Warsztaty - Wakacje z kaligrafią
Kaligrafia alfabetu hebrajskiego lub nauka kursywy angielskiej (ang. 

copperplate) – do wyboru
6, 20, 27 lipca, godz. 12.00-14.00 warsztaty dla dzieci i dorosłych
Warsztaty – wakacje z witrażem
7, 14, 21, 28 lipca, godz. 10.00 – 12.30 warsztaty dla dzieci
Wystawa „Dawnej mody czar”- historia ubioru i przegląd zrekonstruowanych strojów 
od średniowiecza do XX wieku
9 lipca, godz. 17:00 (czynna do 30 sierpnia br.)

Wakacyjne warsztaty iluminatorskie "Pergaminowa zakładka"
3,10,17 sierpnia, godz. 12.00-14.00 warsztaty dla dzieci i dorosłych

Warsztaty – Wakacje z witrażem
4, 11, 18, 25 lipca, godz. 10.00 – 12.30 warsztaty dla dzieci
Sesja naukowa z okazji 75-tej rocznicy holokaustu na Ziemi Limanowskiej poświęcona 
tematyce ludności żydowskiej zamieszkującej Limanową oraz cały region.
11 sierpnia, godz. 16:00
Otwarcie wystawy stałej „Świat dawnej apteki na pograniczu polsko-słowackim”
25 sierpnia, godz. 16:00
Zapisy na warsztaty z witrażem oraz kaligraficzne przyjmowane są w sekretariacie MRZL ul. J. Marka 13 
lub telefonicznie 18 3372 042. Ilość miejsc ograniczona!

LIPIEC

SIERPIEŃ

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
Wakacyjne warsztaty familijne - Mamo, Tato! Ty też masz talent! 
5, 12, 19, 26 lipca, godz. od 10:00-11:30 lub w godzinach od 16:00- 17:30

Warsztaty manualne - wakacje w „Świątyni Dumania’’ 
6, 13, 20, 27 lipca, godz. 10:00-11:30 dla dzieci od 5 do 8 lat, godz. 12:30-14:00 dla dzieci 
od 9 do 14 lat 
Warsztaty technologiczne z Firmą KreaTech - wkrocz w innowacyjną rzeczywistość
10-14 lipca 2017, godz. 10:30-13:30 dla grupy wiekowej od 9 do 16 lat 

Warsztaty technologiczne z Firmą KreaTech - wkrocz w innowacyjną 
rzeczywistość

31.07- 4.08.2017, godz. 9:00-15:15 dla grupy wiekowej od 7 do 14 lat 
Wakacyjne warsztaty familijne - Mamo, Tato! Ty też masz talent! 
2, 9, 16, 23, 30 sierpnia, godz. od 10:00- 11:30 lub w godzinach od 16:00- 17:30
Warsztaty manualne - wakacje w „Świątyni Dumania’’ 
3, 10, 17, 24, 31 sierpnia, godz. 10:00-11:30 dla dzieci od 5 do 8 lat, godz. 12:30-14:00 
dla dzieci od 9 do 14 lat 
Zapisy na warsztaty prowadzimy do dnia 27 czerwca 2017 r. Szczegółowe informacje można uzyskać 
w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Limanowej, ul. M.B. Bolesnej 13, 34 – 600 Limanowa lub dzwoniąc 
pod nr tel. 18 3372-140 w. 106. Miejska Biblioteka Publiczna w Limanowej jako organizator akcji 
„Wakacje 2017” zastrzega sobie prawo zmian w prezentowanym planie zajęć.

LIPIEC

SIERPIEŃ

LIMANOWSKI DOM KULTURY
Spotkanie z Karolem Wójcickim, który opowie o drodze mlecznej, zorzy polarnej i o 
tym jak zostać badaczem kosmosu. 
3 lipca, godz. 11:00 – 13:00 Wstęp wolny!
Warsztaty gitarowe (prow. Artur Kmiecik)
5,12,26 lipca – godz. 12:00 – 13:30 dla dzieci od 8 lat 
Warsztaty plastyczne (prow. Wiesława Frączek)
18, 25 lipca, godz. 11:00 – 12:30 dla dzieci od 8 do 12 lat
19, 26 lipca, godz. 11:00 – 12:30 dla dzieci od 12 lat
Warsztaty ceramiczne (prow. Andrzej Giza)
6, 20 lipca, godz. 16:00 – 17:30 dla dzieci od 6 do 12 lat
13, 27 lipca, godz. 16:00 – 17:30 dla dzieci od 12 lat
AHOJ  PRZYGODO! (zabawy w plenerze, survival) (prow. Dariusz Bielak)
10, 20, 26 lipca – godz. 11:00 – 12:00 dla dzieci i młodzieży od 5 do 16 lat
Warsztaty języka migowego (prow. Agnieszka Bujak)
4, 7, 11, 14, 18, 21 lipca 
godz. 10:00 – 11:00 dla dzieci od 5 do 9 lat (płatne: 5 zł od osoby)
godz. 11:00 – 12:00 dla dzieci od 10 do 14 lat (płatne: 5 zł od osoby)
godz. 12:30 – 14:00 dla osób od 15 lat (płatne: 10 zł od osoby) 
Warsztaty z robotyki prowadzone przez instruktorów projektu Warsztaty Robotów 
3-7 lipca, godz. 14:00 – 17:00 dla dzieci od 8 lat (płatne: 250 zł od osoby) 

Warsztaty gitarowe (prow. Artur Kmiecik)
9, 23, 30 sierpnia – godz. 12:00 – 13:30 dla dzieci od 8 lat
Warsztaty plastyczne (prow. Wiesława Frączek) 
1, 8 sierpnia, godz. 11:00 – 12:30 dla dzieci od 8 do 12 lat
2, 9 sierpnia, godz. 11:00 – 12:30 dla dzieci od 12 lat
Warsztaty ceramiczne (prow. Andrzej Giza)
3, 17 sierpnia – godz. 16:00 – 17:30 dla dzieci od 6 do 12 lat
10, 24 sierpnia – godz. 16:00 – 17:30 dla dzieci od 12 lat
AHOJ PRZYGODO! (zabawy w plenerze, survival) - prowadzący: Dariusz Bielak
8, 15, 22 sierpnia – godz. 11:00 – 12:00 dla dzieci od 5 do 16 lat
Warsztaty z robotyki prowadzone przez instruktorów projektu Warsztaty Robotów 
7-11 sierpnia – godz. 9:00 – 12:00 dla dzieci od 5 lat  (płatne: 250 zł od osoby)
Zapisy przyjmowane są do 30 czerwca w sekretariacie LDK oraz telefonicznie pod numerem 18/ 3371 603.  
Warsztaty są bezpłatne z wyjątkiem Robotyki i Warsztatów Języka Migowego. Ilość miejsc w grupach jest 
ograniczona! Liczy się kolejność zgłoszeń!

Dzień otwarty w LDK - wystawa prac, prezentacja robotów, konkursy z nagrodami - 18 sierpnia, godz. 10:00 – 12:00

IMPREZY KULTURALNO-PROMOCYJNE
ŚWIĘTO MIASTA - DNI LIMANOWEJ 
29-30 lipca (sobota-niedziela) Plac przy LDK
Koncerty: Varius Manx & Kasia Stankiewicz, Baciary, Turnioki oraz imprezy towarzyszące: 
Limanowski Talent Show, animacje dla najmłodszych, gościnny występ zespołów 
biorących udział w Święcie Dzieci Gór, dyskoteka, wesołe miasteczko, gastronomia

III JARMARK HISTORYCZNY  ŚW. MARII MAGDALENY okres I Wojny Światowej 
i dwudziestolecia międzywojennego  
23 lipca (niedziela) Park Miejski
Jarmark historyczny z udziałem grup rekonstrukcyjnych, stoiska historyczne, biesiada

XX LETNIE KONCERTY MUZYKI KAMERALNEJ I ORGANOWEJ
14 lipca, 11 sierpnia, 25 sierpnia godz. 18.30 – Bazylika pw. Matki Boskiej Bolesnej w 
Limanowej 

ODKRYJ BESKID WYSPOWY – Nocna wędrówka na Miejską Górę 
12 sierpnia (sobota) 
Impreza turystyczna mająca na celu popularyzację górskich wędrówek po Beskidzie 
Wyspowym połączona 
z modlitwą – Msza Święta na szczycie góry oraz zabawą: koncerty, konkursy. 

OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL PIOSENKI TURYSTYCZNEJ 
13 sierpnia (niedziela) Park Miejski 
Wystąpią zespoły: „Dom o Zielonych Progach” oraz „Na Bani”

WAKACJE NA ORLIKACH
poniedziałki  
od godz. 16.30  Piłka nożna, ORLIK ul. Z. Augusta  
od godz. 16.00  TENIS 10 – zajęcia z tenisa ziemnego dla dzieci do 10 lat, ORLIK ul. 
Reymonta
od godz. 20.00  Wieczorne granie na Orliku, ORLIK ul. Reymonta

wtorki 
od godz. 16.00  Siatkówka dla najmłodszych, ORLIK ul. Reymonta
od godz. 20.00  Wieczorne granie na Orliku, ORLIK ul. Reymonta

środy 
WAKACJE Z FRISBEE  NOWOŚĆ!
od godz. 16.30  Koszykówka dla najmłodszych, ORLIK ul. Z. Augusta  
od godz. 16.00  Koszykówka dla najmłodszych, ORLIK ul. Reymonta
od godz. 20.00  Wieczorne granie na Orliku, ORLIK ul. Reymonta

czwartki  
od godz. 16.00  TENIS 10 – zajęcia z tenisa ziemnego dla dzieci do 10 lat, ORLIK ul. 
Reymonta
od godz. 20.00  Wieczorne granie na Orliku, ORLIK ul. Reymonta

piątki 
od godz. 16.30  Siatkówka dla najmłodszych, ORLIK ul. Z. Augusta  
od godz. 16.00  Koszykówka dla najmłodszych, ORLIK ul. Reymonta
od godz. 20.00  Wieczorne granie na Orliku, ORLIK ul. Reymonta

IV TURNIEJ ŁOSOSINA OPEN – turniej tenisa ziemnego, ORLIK ul. Reymonta

LATO Z PRZEWODNIKIEM
Miasto Limanowa współfinansuje wakacyjną akcję „LATO Z PRZEWODNIKIEM” 
organizowaną przez PTTK O/Limanowa. W ramach akcji planowane są wycieczki 
turystyczno-krajoznawcze:

25 czerwca (niedziela) – PIENINY – TRZY KORONY
9 lipca ( niedziela) – BESKID WYSPOWY – LUBOŃ WIELKI
23 lipca (niedziela) – BESKID SĄDECKI – KOZIARZ I JAWORZYNKA 
6 sierpnia (niedziela) – GORCE – GORC KAMIENICKI
20 sierpnia (niedziela) – MAŁA FATRA - WIELKI KRYWAŃ FATRZAŃSKI 

Szczegóły i zapisy na stronie www.pttk-limanowa.pl
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LIMANOWSKI
DOM KULTURY

MIASTO
LIMANOWAORGANIZATORZY:

MUZEUM REGIONALNE
ZIEMI LIMANOWSKIEJ

MIEJSKA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA

MUZEUM REGIONALNE ZIEMI LIMANOWSKIEJ
Warsztaty - Wakacje z kaligrafią
Kaligrafia alfabetu hebrajskiego lub nauka kursywy angielskiej (ang. 

copperplate) – do wyboru
6, 20, 27 lipca, godz. 12.00-14.00 warsztaty dla dzieci i dorosłych
Warsztaty – wakacje z witrażem
7, 14, 21, 28 lipca, godz. 10.00 – 12.30 warsztaty dla dzieci
Wystawa „Dawnej mody czar”- historia ubioru i przegląd zrekonstruowanych strojów 
od średniowiecza do XX wieku
9 lipca, godz. 17:00 (czynna do 30 sierpnia br.)

Wakacyjne warsztaty iluminatorskie "Pergaminowa zakładka"
3,10,17 sierpnia, godz. 12.00-14.00 warsztaty dla dzieci i dorosłych

Warsztaty – Wakacje z witrażem
4, 11, 18, 25 lipca, godz. 10.00 – 12.30 warsztaty dla dzieci
Sesja naukowa z okazji 75-tej rocznicy holokaustu na Ziemi Limanowskiej poświęcona 
tematyce ludności żydowskiej zamieszkującej Limanową oraz cały region.
11 sierpnia, godz. 16:00
Otwarcie wystawy stałej „Świat dawnej apteki na pograniczu polsko-słowackim”
25 sierpnia, godz. 16:00
Zapisy na warsztaty z witrażem oraz kaligraficzne przyjmowane są w sekretariacie MRZL ul. J. Marka 13 
lub telefonicznie 18 3372 042. Ilość miejsc ograniczona!

LIPIEC

SIERPIEŃ

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
Wakacyjne warsztaty familijne - Mamo, Tato! Ty też masz talent! 
5, 12, 19, 26 lipca, godz. od 10:00-11:30 lub w godzinach od 16:00- 17:30

Warsztaty manualne - wakacje w „Świątyni Dumania’’ 
6, 13, 20, 27 lipca, godz. 10:00-11:30 dla dzieci od 5 do 8 lat, godz. 12:30-14:00 dla dzieci 
od 9 do 14 lat 
Warsztaty technologiczne z Firmą KreaTech - wkrocz w innowacyjną rzeczywistość
10-14 lipca 2017, godz. 10:30-13:30 dla grupy wiekowej od 9 do 16 lat 

Warsztaty technologiczne z Firmą KreaTech - wkrocz w innowacyjną 
rzeczywistość

31.07- 4.08.2017, godz. 9:00-15:15 dla grupy wiekowej od 7 do 14 lat 
Wakacyjne warsztaty familijne - Mamo, Tato! Ty też masz talent! 
2, 9, 16, 23, 30 sierpnia, godz. od 10:00- 11:30 lub w godzinach od 16:00- 17:30
Warsztaty manualne - wakacje w „Świątyni Dumania’’ 
3, 10, 17, 24, 31 sierpnia, godz. 10:00-11:30 dla dzieci od 5 do 8 lat, godz. 12:30-14:00 
dla dzieci od 9 do 14 lat 
Zapisy na warsztaty prowadzimy do dnia 27 czerwca 2017 r. Szczegółowe informacje można uzyskać 
w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Limanowej, ul. M.B. Bolesnej 13, 34 – 600 Limanowa lub dzwoniąc 
pod nr tel. 18 3372-140 w. 106. Miejska Biblioteka Publiczna w Limanowej jako organizator akcji 
„Wakacje 2017” zastrzega sobie prawo zmian w prezentowanym planie zajęć.

LIPIEC

SIERPIEŃ

LIMANOWSKI DOM KULTURY
Spotkanie z Karolem Wójcickim, który opowie o drodze mlecznej, zorzy polarnej i o 
tym jak zostać badaczem kosmosu. 
3 lipca, godz. 11:00 – 13:00 Wstęp wolny!
Warsztaty gitarowe (prow. Artur Kmiecik)
5,12,26 lipca – godz. 12:00 – 13:30 dla dzieci od 8 lat 
Warsztaty plastyczne (prow. Wiesława Frączek)
18, 25 lipca, godz. 11:00 – 12:30 dla dzieci od 8 do 12 lat
19, 26 lipca, godz. 11:00 – 12:30 dla dzieci od 12 lat
Warsztaty ceramiczne (prow. Andrzej Giza)
6, 20 lipca, godz. 16:00 – 17:30 dla dzieci od 6 do 12 lat
13, 27 lipca, godz. 16:00 – 17:30 dla dzieci od 12 lat
AHOJ  PRZYGODO! (zabawy w plenerze, survival) (prow. Dariusz Bielak)
10, 20, 26 lipca – godz. 11:00 – 12:00 dla dzieci i młodzieży od 5 do 16 lat
Warsztaty języka migowego (prow. Agnieszka Bujak)
4, 7, 11, 14, 18, 21 lipca 
godz. 10:00 – 11:00 dla dzieci od 5 do 9 lat (płatne: 5 zł od osoby)
godz. 11:00 – 12:00 dla dzieci od 10 do 14 lat (płatne: 5 zł od osoby)
godz. 12:30 – 14:00 dla osób od 15 lat (płatne: 10 zł od osoby) 
Warsztaty z robotyki prowadzone przez instruktorów projektu Warsztaty Robotów 
3-7 lipca, godz. 14:00 – 17:00 dla dzieci od 8 lat (płatne: 250 zł od osoby) 

Warsztaty gitarowe (prow. Artur Kmiecik)
9, 23, 30 sierpnia – godz. 12:00 – 13:30 dla dzieci od 8 lat
Warsztaty plastyczne (prow. Wiesława Frączek) 
1, 8 sierpnia, godz. 11:00 – 12:30 dla dzieci od 8 do 12 lat
2, 9 sierpnia, godz. 11:00 – 12:30 dla dzieci od 12 lat
Warsztaty ceramiczne (prow. Andrzej Giza)
3, 17 sierpnia – godz. 16:00 – 17:30 dla dzieci od 6 do 12 lat
10, 24 sierpnia – godz. 16:00 – 17:30 dla dzieci od 12 lat
AHOJ PRZYGODO! (zabawy w plenerze, survival) - prowadzący: Dariusz Bielak
8, 15, 22 sierpnia – godz. 11:00 – 12:00 dla dzieci od 5 do 16 lat
Warsztaty z robotyki prowadzone przez instruktorów projektu Warsztaty Robotów 
7-11 sierpnia – godz. 9:00 – 12:00 dla dzieci od 5 lat  (płatne: 250 zł od osoby)
Zapisy przyjmowane są do 30 czerwca w sekretariacie LDK oraz telefonicznie pod numerem 18/ 3371 603.  
Warsztaty są bezpłatne z wyjątkiem Robotyki i Warsztatów Języka Migowego. Ilość miejsc w grupach jest 
ograniczona! Liczy się kolejność zgłoszeń!

Dzień otwarty w LDK - wystawa prac, prezentacja robotów, konkursy z nagrodami - 18 sierpnia, godz. 10:00 – 12:00

IMPREZY KULTURALNO-PROMOCYJNE
ŚWIĘTO MIASTA - DNI LIMANOWEJ 
29-30 lipca (sobota-niedziela) Plac przy LDK
Koncerty: Varius Manx & Kasia Stankiewicz, Baciary, Turnioki oraz imprezy towarzyszące: 
Limanowski Talent Show, animacje dla najmłodszych, gościnny występ zespołów 
biorących udział w Święcie Dzieci Gór, dyskoteka, wesołe miasteczko, gastronomia

III JARMARK HISTORYCZNY  ŚW. MARII MAGDALENY okres I Wojny Światowej 
i dwudziestolecia międzywojennego  
23 lipca (niedziela) Park Miejski
Jarmark historyczny z udziałem grup rekonstrukcyjnych, stoiska historyczne, biesiada

XX LETNIE KONCERTY MUZYKI KAMERALNEJ I ORGANOWEJ
14 lipca, 11 sierpnia, 25 sierpnia godz. 18.30 – Bazylika pw. Matki Boskiej Bolesnej w 
Limanowej 

ODKRYJ BESKID WYSPOWY – Nocna wędrówka na Miejską Górę 
12 sierpnia (sobota) 
Impreza turystyczna mająca na celu popularyzację górskich wędrówek po Beskidzie 
Wyspowym połączona 
z modlitwą – Msza Święta na szczycie góry oraz zabawą: koncerty, konkursy. 

OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL PIOSENKI TURYSTYCZNEJ 
13 sierpnia (niedziela) Park Miejski 
Wystąpią zespoły: „Dom o Zielonych Progach” oraz „Na Bani”

WAKACJE NA ORLIKACH
poniedziałki  
od godz. 16.30  Piłka nożna, ORLIK ul. Z. Augusta  
od godz. 16.00  TENIS 10 – zajęcia z tenisa ziemnego dla dzieci do 10 lat, ORLIK ul. 
Reymonta
od godz. 20.00  Wieczorne granie na Orliku, ORLIK ul. Reymonta

wtorki 
od godz. 16.00  Siatkówka dla najmłodszych, ORLIK ul. Reymonta
od godz. 20.00  Wieczorne granie na Orliku, ORLIK ul. Reymonta

środy 
WAKACJE Z FRISBEE  NOWOŚĆ!
od godz. 16.30  Koszykówka dla najmłodszych, ORLIK ul. Z. Augusta  
od godz. 16.00  Koszykówka dla najmłodszych, ORLIK ul. Reymonta
od godz. 20.00  Wieczorne granie na Orliku, ORLIK ul. Reymonta

czwartki  
od godz. 16.00  TENIS 10 – zajęcia z tenisa ziemnego dla dzieci do 10 lat, ORLIK ul. 
Reymonta
od godz. 20.00  Wieczorne granie na Orliku, ORLIK ul. Reymonta

piątki 
od godz. 16.30  Siatkówka dla najmłodszych, ORLIK ul. Z. Augusta  
od godz. 16.00  Koszykówka dla najmłodszych, ORLIK ul. Reymonta
od godz. 20.00  Wieczorne granie na Orliku, ORLIK ul. Reymonta

IV TURNIEJ ŁOSOSINA OPEN – turniej tenisa ziemnego, ORLIK ul. Reymonta

LATO Z PRZEWODNIKIEM
Miasto Limanowa współfinansuje wakacyjną akcję „LATO Z PRZEWODNIKIEM” 
organizowaną przez PTTK O/Limanowa. W ramach akcji planowane są wycieczki 
turystyczno-krajoznawcze:

25 czerwca (niedziela) – PIENINY – TRZY KORONY
9 lipca ( niedziela) – BESKID WYSPOWY – LUBOŃ WIELKI
23 lipca (niedziela) – BESKID SĄDECKI – KOZIARZ I JAWORZYNKA 
6 sierpnia (niedziela) – GORCE – GORC KAMIENICKI
20 sierpnia (niedziela) – MAŁA FATRA - WIELKI KRYWAŃ FATRZAŃSKI 

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