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Szanowni Państwo! 

Drodzy Mieszkańcy Limanowej! 

Jesteśmy na półmetku intensywnego 2018 roku, roku w którym rozpoczęło się wiele  
strategicznych dla miasta inwestycji, niosących zmiany w przestrzeni publicznej. Przed  
nami kolejne ważne zadania do wykonania oraz moc oczekiwań, którym samorząd stara  
się sprostać.

Niestety nie wszystko czego  
oczekujemy, da się natychmiast 
zrealizować. Większość naszych 
przedsięwzięć wymaga cierpli-
wości, ponieważ często są czaso-
chłonnym procesem pozyskiwania  
środków zewnętrznych, uzyskiwa-
nia licznych pozwoleń i formalnych 
uzgodnień, a dopiero na końcu wi-
docznej realizacji. Niemal każdego 
dnia spotykam się z mieszkańcami, 
którzy dzielą się ze mną swoimi  
troskami i opowiadają o proble-
mach, licząc na pomoc. Nie ma 
spraw, czy tematów, których się 
nie podejmujemy, szukając opty-
malnych rozwiązań. Dlatego też 
pozyskujemy środki zewnętrzne, 
zarówno od instytucji rządowych, 
jak również z Unii Europejskiej, 

na wykonanie inwestycji, których  
realizacja jest odpowiedzią na  
potrzeby mieszkańców. Miło mi 
Państwa poinformować, że dzię-
ki naszym staraniom, w ubiegłym  
i obecnym roku, pozyskaliśmy 
łącznie ponad 54 mln zł środków  
zewnętrznych na realizację inwe-
stycji, które rozpoczynają się w tym 
roku i będą trwały co najmniej do 
końca przyszłego roku. Zmienia-
my otaczającą nas rzeczywistość, 
nie tylko poprzez wielkie inwesty-
cje, ale także te mniejsze, które na 
co dzień (w skali ulicy, bądź osie-
dla) poprawiają jakość Państwa 
życia. Kolejne karty Informatora 
Miejskiego przedstawią Państwu  
najważniejsze zadania realizowa-
ne na terenie naszego miasta, m.in. 

rewitalizację Limanowej, przebu-
dowę i rozbudowę Limanowskie-
go Domu Kultury, budowę nowej  
siedziby Miejskiej Biblioteki  
Publicznej i wiele innych tematów.
Na zakończenie życzę Państwu 
wspaniałego wypoczynku podczas 
nadchodzącego lata, serdecznie  
zapraszam do śledzenia naszych 
działań i zachęcam do udziału  
w organizowanych przez nas wyda-
rzeniach w okresie wakacji.

Władysław Bieda

Burmistrz Miasta Limanowa 

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

06 czerwca 2018 r.

28 maja 2018 r.

15 maja 2018 r.

30 kwietnia 2018 r.

25 kwietnia 2018 r.
11 kwietnia 2018 r.
09 kwietnia 2018 r.

04 kwietnia 2018 r.

- Podpisanie listu intencyjnego dotyczącego współpracy przy realizacji projektu 
„Małopolski Tele Anioł” w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie,

- spotkanie z Dyrektorem krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych  
i Autostrad Tomaszem Pałasińskim w sprawie przebudowy kanalizacji burzowej  
i nawierzchni drogi wokół rynku wraz z rewitalizacją centrum miasta, 

- spotkanie z Dyrektorem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie 
Jackiem Grygą w sprawie przebudowy skrzyżowania ulic: Piłsudskiego, Kopernika, 
Kolejowej i Jana Pawła II na skrzyżowanie z ruchem okrężnym,

- spotkanie z V-ce Ministrem Hamryszczakiem w sprawie projektu wnioskowanego do 
programu INTERREG V-A Polska-Słowacja, w Warszawie,

- spotkanie w Polskim Funduszu Rozwoju z Piotrem Sękowskim Menedżerem  
Inwestycyjnym Departamentu  Inwestycji Samorządowych  w sprawie udziału Funduszu  
w budowie bloków mieszkaniowych na terenie miasta Limanowa,

- spotkanie z Dyrektorem krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych  
i Autostrad Tomaszem Pałasińskim w sprawie ul. Krakowskiej,

- udział w kongresie EUROREGIONU TATRY w Nowym Targu,
- oficjalne odebranie promesy na usuwanie skutków klęsk żywiołowych,
- spotkanie z Dyrektorem krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych 

i Autostrad Tomaszem Pałasińskim w sprawie zawarcia porozumienia na wykonanie 
projektu chodnika przy ul. Kościuszki od ul. Walecznych do granicy miasta,

- udział w Posiedzeniu Rady EUROREGIONU TATRY w Nowym Targu.
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Przebudowa LDK realizowana jest 
w ramach projektu pn.: „Przebu-
dowa i rozbudowa budynku przy  
ul. Czecha w Limanowej dla potrzeb 
Domu Kultury z salą widowiskową”, 
dofinansowana przez Unię Euro-
pejską ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020  
(RPO WM), z maksymalnym mo- 
żliwym dofinansowaniem w kwo-
cie 1 999 237,09 zł. Umowę na 
część dotyczącą Biblioteki na 
kwotę 11 049 602,00 zł, podpisa-
ła Dyrektor Miejskiej Biblioteki 
Publicznej - Joanna Michalik. Bu-
dowa Biblioteki realizowana jest 
w ramach Narodowego Programu 
Rozwoju Czytelnictwa, z maksy-
malnym możliwym dofinansowa-
niem w kwocie 1 999 947,00 zł.  
Wykonawcą robót jest Firma Bu-
dowlana GURGUL, co tym bardziej 

cieszy, iż jest to przedsiębiorstwo 
pochodzące z Limanowej. 
W związku z uzyskanym dofinanso-
waniem Miastu potrzebne są środki 
na wkład własny, a skoro budowa-
na będzie nowa siedziba Miejskiej 
Biblioteki Publicznej, to zbyteczny 
dla Miasta staje się budynek biblio-
teki przy ulicy Matki Boskiej Bole-
snej 13. Z tego względu Burmistrz 
Miasta Limanowa, za aprobatą 
Rady Miasta Limanowa, postanowił  
wystawić na sprzedaż działkę wraz 
z położonym na niej starym budyn-
kiem Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej. Środki uzyskane ze sprzedaży 
dotychczasowej siedziby biblio-
teki staną się ważnym wkładem  
w inwestycję, a w zamian za stary 
budynek, biblioteka zyska nowocze-
sny obiekt o większej powierzchni, 
a także znacznie wyższym kom-
forcie użytkowania, bowiem nowa  
biblioteka przystosowana będzie  
do nowoczesnych technologii,  

dostępnych w większych miastach. 
Zakres prac budowlanych Lima-
nowskiego Domu Kultury obejmuje 
przebudowę elewacji wraz z wy-
mianą stolarki okiennej i drzwiowej, 
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 Limanowskiego 
Domu Kultury.
Zakończenie inwestycji przewidzia-
ne jest na sierpień 2019 r.

Powstaje nowa biblioteka i sala widowiskowa LDK

Miasto Limanowa zawarło umowę na przebudowę budynku przy ul. Czecha w Limanowej dla 
potrzeb Limanowskiego Domu Kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej. Umowę na część dotyczącą 
przebudowy LDK, na kwotę 9 616 170,76 zł, podpisał Burmistrz Miasta Limanowa Władysław 
Bieda. 
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Jak informowaliśmy w poprzednim 
numerze INFORMATORA MIEJ-
SKIEGO, jeszcze w tym roku roz-
poczną się prace rewitalizacyjne na 
limanowskim rynku, mające na celu 
stworzenie harmonijnej przestrzeni 
miejskiej. Obecnie trwają procedu-
ry przetargowe, w drodze których 
wyłoniony zostanie wykonawca 
inwestycji. Realizacja zadania pla-
nowana jest na lata 2018-2020, 
a zawiera ono: poprawę estetyki 
rynku poprzez wymianę istniejącej 
nawierzchni, stworzenie miejsc do 
wypoczynku, zwiększenie ilości 
zieleni wysokiej oraz niskiej, bu-
dowę podświetlanej fontanny, upo-
rządkowanie kolorystki elewacji 
oraz ujednolicenie szyldów rekla- mowych. Przebudowane będą jed-

nocześnie stare i nieefektywne sieci 
energetyczne, kanalizacyjne, wo-
dociągowe oraz wymienione przy-
łącza. Przypominamy, że miasto  
uzyskało 13,7 mln zł dofinanso-
wania na rewitalizację w ramach  
Regionalnego Programu Opera-
cyjnego na lata 2014-2020. Dzięki 
pozyskanym środkom zrealizowane 

zostaną trzy zadania: rewitalizacja 
rynku, przebudowa i rozbudowa 
parkingu zamkniętego dwupozio-
mowego przy ul. Ks. Łazarskiego 
wraz z niezbędną infrastrukturą 
oraz część 2 inwestycji tworzenie 
i odnowienie zieleni przy potoku 
Jabłonieckim wraz z kompleksem 
Parku Miejskiego oraz budowa in-
frastruktury.

Jednocześnie z pierwszym zada-
niem rewitalizacyjnym rynku, reali-
zowane jest drugie zadanie polega-
jące na budowie dwupoziomowego 
parkingu przy ul. Łazarskiego. 

W realizacji tego zadania również 
trwają procedury przetargowe, 
w drodze których wyłoniony zosta-
nie wykonawca inwestycji. Realiza-
cja inwestycji planowana jest na lata  

2018-2020. W założeniu przed-
miotowym  znajdzie się parking 
dwupoziomowy dla samochodów 
osobowych, miejsca parkingo-
we dla niepełnosprawnych, miej-
sca parkingowe dla rowerów oraz  
niezbędna infrastruktura. Łączna 
planowana ilość miejsc postojo-
wych to ok. 270, w tym w garażu za-
mkniętym 161 miejsc i na ostatniej 
kondygnacji parkingu 109 miejsc. 
Łączna projektowana powierzchnia 
terenu to 3 683,19 m2.

Rewitalizacja Rynku

Budowa parkingu
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Zadanie rewitalizacyjne Parku  
Miejskiego, podzielone jest na 
trzy części: Część 1 na kwotę 
6 129 090 zł - tworzenie i odnowienie 
zdegradowanej zieleni przy potoku 
Jabłonieckim wraz z kompleksem 
Parku Miejskiego, Część 2 na kwo-
tę 7 555 890 zł - zagospodarowanie  
terenu przy potoku Jabłonieckim  
wraz z kompleksem Parku  
Miejskiego. Część 3 na kwotę  
2 867 130 zł - Rozbudowa szlaków 
wielofunkcyjnych na terenie miasta 
Limanowa. Pierwsza część inwe-
stycji możliwa jest do realizacji, 
dzięki pozyskaniu przez samorząd 
środków zewnętrznych z Fundu-
szu Spójności w ramach działania 
2.5 Poprawa jakości środowiska 
miejskiego, Os priorytetowa II 
Ochrona środowiska, w tym ada-

ptacja do zmian klimatu, Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Śro-
dowisko 2014-2020. Część druga  
inwestycji  współfinansowana bę-

dzie ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Działania 11.1 Rewita-
lizacja miast, Poddziałanie 11.1.2  
Rewitalizacja miast średnich  
i małych, Oś 11 Rewitalizacja 
przestrzeni regionalnej Regio-
nalnego Programu Operacyjnego  
Województwa Małopolskiego na  
lata 2014-2020. Trzecia część  
inwestycji zrealizowana będzie 
dzięki dofinansowaniu ze środ-
ków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach 
działania 6.1 Rozwój dziedzic-
twa kulturowego i naturalnego, 
Poddziałanie 6.1.4 Lokalne tra-
sy turystyczne, Oś 6 Dziedzictwo  
regionalne Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020. 
Zakończenie inwestycji przewidzia-
ne jest na listopad 2019 roku.

Miasto przystąpiło do realizacji 
pierwszego spośród dwóch za-
dań z projektu ”Rozbudowa szla-
ków wielofunkcyjnych na terenie  
Miasta Limanowa”, tj. budowę  
ścieżki rowerowej w formie za-
projektuj i wybuduj. 18 maja br.  
zawarta została umowa z firmą 
P.P.U.H „WOLIMEX” na kwo-
tę 2 867 130,00 zł. Termin reali-
zacji zadania ustalono na koniec  
listopada 2019. Drugie zadanie to 
rozbudowa szlaków wielofunk-
cyjnych na terenie Miasta Lima-

nowa: budowa przejazdu dla ro-
werów w ramach przebudowy 
drogi powiatowej 1631K, budowa 
utwardzonego placu na wzgórzu  
Jabłoniec oraz oznakowanie ścież-
ki rowerowej ul. Jabłonieckiej. 
Wykonawcą w/w robót jest Przed-
siębiorstwo Budowlano-Usługowe 
ZIBUD z Kamienicy na kwotę 
119 052,11 zł. Prace potrwają do 
listopada 2018 r. Przypominamy,  
że miasto na realizację w/w zadań 
otrzymało dofinansowanie w ra-
mach Osi Priorytetowej 6. Dziedzic-

two regionalne Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020 
pn: „Rozbudowa szlaków wie-
lofunkcyjnych wokół Góry Mo-
gielica i szlaków łącznikowych  
w Gminach Limanowa, Słopnice, 
Kamienica i Mieście Limanowa 
wraz z ich połączeniem z trasą głów-
ną VeloDunajec”. Całkowita war-
tość projektu wynosi 6 057 900,72 
zł, z czego dofinansowanie wynosi 
3 736 638,12 zł.

Rewitalizacja Parku Miejskiego rozpoczęta

Rozbudowa szlaków wielofunkcyjnych
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Inwestycja polega na przebudowie 
placu manewrowego, skrzyżowania, 
zjazdów indywidualnych oraz  prze-
budowie ogrodzeń. Zamontowane 
będą urządzenia bezpieczeństwa 
ruchu. Zabezpieczona zostanie sieć 
kanalizacji deszczowej oraz usu-
niętych zostanie kilka drzew  
kolidujących z inwestycją. Wyko-
nawcą robót po przeprowadzonej 
procedurze przetargowej zosta-
ło Konsorcjum: Przedsiębiorstwo 
Robót Inżynieryjnych „DUDA” 
i Przedsiębiorstwo Robót Inżynie-
ryjnych „ BESKID” G.A. Duda 
sp.j. z Mszany Dolnej. Wykonawca 
spełnił warunki udziału w postępo-

waniu, oferta Wykonawcy opiewa 
na kwotę 1 567 626,62 zł brutto, 
a okres gwarancji wynosi 60 m-cy. 
Przedsięwzięcie ma zostać zreali-
zowane do połowy sierpnia 2018 r. 
Przypominamy, że na realizację  
inwestycji usprawnienia komuni-
kacji, miasto otrzymało dofinan-
sowanie w ramach Regionalnego  
Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Małopolskiego na lata 2014-
2020 „Niskoemisyjny transport 
miejski w Limanowej”. Realizacja 
projektu obejmuje: budowę placu 
manewrowego węzła przesiadko-
wego, budowę budynku dworca 
w Limanowej, oraz dostawę Syste-

mu Informacji Pasażerskiej, organi-
zację i zarządzanie ruchem, dosta-
wę i montaż wiat przystankowych 
wraz z wyposażeniem, wyposażenie  
stanowisk operatorów, dostawę 
i montaż monitoringu wizyjnego, 
wyposażenie parkingów. Cał-
kowity koszt projektu wynosi 
14 416 894,99 zł, a dofinansowanie 
11 351 609,72 zł. Ponadto w ramach 
projektu ma zostać sfinalizowany 
zakup pięciu niskopodłogowych 
autobusów elektrycznych lub zasi-
lanych sprężonym gazem ziemnym. 
Nowoczesne autobusy miałyby  
realizować kursy w ramach komu-
nikacji miejskiej i podmiejskiej. 

Budowa węzła przesiadkowego przy ul.Targowej 

W kwietniu br. rozpoczęła się przebudowa placu manewrowego zintegrowanego węzła 
przesiadkowego przy ul. Targowej. Jest to pierwsza część zadania w ramach realizowanego 
usprawnienia komunikacji miejskiej.

rollup

www.miasto.limanowa.pl

DZIAŁANIA I ROZWOJUDZIAŁANIA I ROZWOJUDZIAŁANIA I ROZWOJUDZIAŁANIA I ROZWOJU
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Stara konstrukcja mostu została już 
rozebrana. Obecnie trwają prace 
przygotowawcze pod fundamenty 
mostu. Zakres robót obejmuje: roz-
biórkę istniejącego obiektu na rzece 
Łososina, budowę mostu drogowego 
wraz z wyposażeniem, kanalizację 
deszczową, budowę kanalizacji ka-
blowej, umocnienie brzegów rzeki 
oraz budowę dojazdów do mostu. 
Najkorzystniejsza oferta, wyłoniona 
w postępowaniu przetargowym, 
opiewa na kwotę 3 070 956,13 zł. 
Miasto otrzymało promesę na  
dotację inwestycji z Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych i Administra-
cji w kwocie 2 mln zł (lecz to mniej, 
niż obiecywane przez poprzedniego 

wojewodę Józefa Pilcha 80% kosz-
tów). W związku z tym, że uszko-
dzony most leży na granicy miasta 
Limanowa i gminy Limanowa, po 
czasochłonnych i burzliwych ne-
gocjacjach, Gmina zobowiązała się 
partycypować w kosztach odbudo-
wy, z uwagi na to, że most służy 
głównie mieszkańcom gminy. Zgod-
nie z porozumieniem i wcześniej-
szymi deklaracjami, oba samorządy 
miały zabezpieczyć wkład własny 
solidarnie, po połowie. Wówczas 
szacowano, że będzie to kwota  
600 tys. zł, jednak po rozstrzygnię-
ciu przetargu okazało się, że potrze-
ba o pół miliona więcej. Ostatecz-
nie samorząd Gminy nie wywiązał 

się z deklarowanych środków, bo-
wiem przekazał 300 tys. zł, zamiast  
550 tys. zł (tj. ustalonej połowy 
wkładu własnego). Całość braku-
jącej kwoty została tymczasowo  
zabezpieczona przez Miasto, aby 
nie doprowadzić do utraty dofi-
nansowania. Zabezpieczenie tych  
środków spowodowało jednak 
wstrzymanie realizacji bardzo  
ważnego zadania na drogach miej-
skich. Liczymy, że ostatecznie Gmi-
na wywiąże się z wcześniejszych 
zobowiązań, które wielokrotnie 
deklarowane były przez Wójta  
Gminy i Radnych Gminy. Termin 
zakończenia inwestycji ustalono do 
połowy listopada 2018 r.

Odbudowa mostu w ciągu ul. Dudka

W maju br. zawarta została umowa na wykonanie robót budowlanych pomiędzy Miastem 
Limanowa, a Zakładem Budowy Mostów Gryglak Bartosz, Czachurski Andrzej s.c. z Klęczan, po 
czym nastąpiło przekazanie placu budowy w ręce wykonawcy.



INFORMATOR MIE JSKI

Nr 28/201810 www.miasto.limanowa.pl          www.facebook.com/MiastoLimanowa

ul. Wojska Polskiego
Dobiega końca realizacja budowy 
odcinka drogi ul. Wojska Polskiego 
w Limanowej. Wykonawcą jest 
Przedsiębiorstwo Drogowo-Mo-
stowe „LIMDROG” sp. z o.o Ma-
ciej Szkarłat za kwotę 318 378,07 
zł. Parametry techniczne drogi 
wynoszą: długość drogi 204,0 m,  
szerokość korony drogi: 7,5 m, sze-
rokość jezdni bitumicznej: 5,5 m, 
szerokość poboczy 2x 1,0 m. 

ul. Przyłęckiego
Zakończono budowę odcinka drogi 
gminnej ul. Przyłęckiego w Lima-
nowej przez firmę PPUH „DROG-
-BET” Stanisław Kurek z Limano-
wej. Wynagrodzenie brutto wynosi 
242 228,24 zł. Długość budowy 
odcinka wynosi 130 m. Zakres ro-
bót obejmował roboty rozbiórkowe, 
wykonanie przepustu pod drogą oraz 
zjazdami, wykonanie sieci kanali-
zacji, podbudowę jezdni, ułożenie 
krawężników – 30 m, uzupełnie-
nie poboczy kruszywem łamanym,  
humusowanie skarp z obsianiem.

ul. Targowa
Trwają roboty budowlane przy roz-
budowie drogi gminnej  ul. Targo-
wej do placu manewrowego dworca  
autobusowego w Limanowej. Naj-
korzystniejszą ofertę złożyło konsor-
cjum: Przedsiębiorstwo Robot Inży-
nieryjnych „ DUDA” Grażyna Duda 
z Mszany Dolnej , Przedsiębiorstwo 
Robót Inżynieryjnych „BESKID” 
G.A. Duda sp.j. oddział w Mszanie 
Dolnej, na kwotę 392 811,53 zł. 
Termin realizacji robót ustalono 
do września br. Roboty budowla-
ne polegają na: rozbudowie jezdni, 
przebudowie zjazdów indywidual-
nych, przebudowie sieci kanalizacji 
deszczowej, elektroenergetycznej, 
teletechnicznej i wodociągowej, 
montażu urządzeń bezpieczeństwa 
ruchu, wycince drzew kolidujących 
oraz pracach rozbiórkowych.

ulice: Armińskiego, Z.Augusta, 
Fabryczna
Zakończono prace budowlane przy 
drogach osiedlowych przy ul. Ar-
mińskiego, ul. Z. Augusta oraz  

ul. Fabrycznej w Limanowej przez 
firmę FHU „BRUK-BUD” Euge-
niusz Kotarba z Mszany Dolnej 
za łączną kwotę 1 036 447,06 zł.  
Zakres prac obejmował:
- ul. Armińskiego – wykonanie 

nawierzchni jezdni o długości 
186 m z mieszkanki mineralno- 
asfaltowej o szerokości 5,5 m, 
ułożenie z kostki brukowej 
chodnika

- ul. Zygmunta Augusta – 
wykonanie nawierzchni jezdni  
z mieszanki mineralno-asfaltowej 
534 m2, ułożenie kostki brukowej 
chodnika 307 m2, miejsc 
postojowych z kostki brukowej 
329 m2 oraz 5 szt. studzienek 
ściekowych

- ul. Fabryczna- wykonanie 
nawierzchni jezdni z mieszanki 
mineralno-asfaltowej 956 m2, 
ułożenie z kostki brukowej 
chodnika 280 m2, miejsc 
postojowych 413 m2, krawężniki 
570 m2, przebudowa sieci 
kanalizacji deszczowej 180 m2. 

Inwestycje drogowe

Po sprzedaży 40% udziałów Mia-
sto nadal posiada większościowy 
pakiet, dzięki któremu nie straciło 
decydującego głosu w zarządzaniu 
spółką, za to zyskało spore środki 
na inwestycje wodno-kanalizacyj-
ne. Warto zaznaczyć, iż udziałow-
cem spółki został PFR Fundusz 
Inwestycji Samorządowych, który 
jest instytucją państwową i w swo-
jej rozległej działalności oferuje ka-
pitał inwestycyjny na dobrych wa-
runkach. Za aprobatą Rady Miasta 
Limanowa, Miasto zbyło 39 991 
udziałów, o wartości nominalnej 74 

zł każdy, stanowiących 40% ogólnej 
liczby udziałów miejskiej spółki za 
cenę 12 mln zł, po uprzednim za-
proszeniu do negocjacji zaintereso-
wanych podmiotów. Każdy z poten-
cjalnych inwestorów, po zgłoszeniu 
zainteresowania i zobowiązania do 
zachowania poufności, zapoznał się 
z dokumentacją określającą sytuację 
prawną i ekonomiczno-finansową 
spółki. Do postępowania przetargo-
wego przystąpiło dwóch oferentów: 
Polski Fundusz Rozwoju oraz war-
szawska spółka Remondis. Osta-
tecznie, określonym w przetargu 
warunkom, sprostała oferta złożo-
na przez Polski Fundusz Rozwoju.   
Za mniejszościowy pakiet udziałów 
Polski Fundusz Rozwoju zapłacił 
12 mln zł. Dzięki pozyskanym ze 
sprzedaży środkom Miasto będzie 

mogło uzyskać ponad 25 mln zł 
bezzwrotnej dotacji unijnej, którą 
przeznaczy na rozbudowę kanaliza-
cji i wodociągu, rozbudowę oczysz-
czalni ścieków oraz modernizację 
stacji uzdatniania wody. Wówczas 
środki ze sprzedaży udziałów będą 
stanowić wkład własny do projek-
tu wodno-kanalizacyjnego, którego 
łączna wartość szacowana jest na 44 
mln zł. To ważny krok w kierunku 
rozwoju infrastruktury wodno-ście-
kowej. Realizacja tego projektu 
spowoduje skanalizowanie prak-
tycznie całego miasta. Tak więc nie 
sprzedajemy sreber rodowych, jak 
to niektórzy nieprzychylni transak-
cji mieszkańcy mówią, a pomnaża-
my te srebra, bo dzięki tej transakcji 
będziemy mogli zwiększyć majątek 
miasta o 44 mln zł.

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej Sp. z o.o. nie został sprywatyzowany

Miasto Limanowa nie pozbyło się, ani nie sprywatyzowało Miejskiego Zakładu Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej w Limanowej.
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Sprzedaż hotelu niezbędna, 
aby dalej mógł funkcjonować
Hotel „Siwy Brzeg” funkcjonował 
nieprzerwanie od 1979 roku, lecz 
lata świetności ma już dawno za 
sobą. W międzyczasie przechodził 
jedynie drobne remonty, dlatego też 
część hotelowych pomieszczeń nie 
spełniała już wymogów przepisów 
przeciwpożarowych, a także współ-
czesnych standardów. Obiekt wy-
maga gruntownego remontu i mo-
dernizacji, co wiąże się z wysokimi 
kosztami, które nawet w części 
nie mogą być pokryte ze środków 
unijnych, gdyż nie ma programu, 
który umożliwiałby współfinan-

sowanie samorządom inwestycji 
o takim profilu. Co więcej, Miasto 
nie może prowadzić działalności 
hotelarskiej, wypełnia natomiast 
szereg innych zadań, do których jest 
zobowiązane. 
Mając na uwadze to, że hotelarski 
profil działalności w dużej mierze 
spotyka się z zainteresowaniem in-
westorów sektora prywatnego, zro-
dził się pomysł, by sprzedać obiekt 
kompetentnemu, prywatnemu wła-
ścicielowi, pod warunkiem, prowa-
dzenia w tym obiekcie działalności 
hotelarskiej. 

W tej transakcji nie chodzi o samą 
sprzedaż nieruchomości, ale o zna-
lezienie nabywcy, który zna się na 
biznesie i dzięki któremu hotel po-
zostanie hotelem. Jeśli transakcja 
dojdzie do skutku, środki zasilą 
wkład własny inwestycji, na którą 
uzyskane zostało dofinansowanie ze 
środków zewnętrznych. 
Spotykamy się z zarzutami, że wy-
przedajemy majątek Miasta, dlatego 
prezentujemy Państwu zestawie-
nie przedstawiające grunty nabyte 
i sprzedane, na przestrzeni ostatnich 
lat i zostawiamy to Państwa ocenie.

SUMA NABYTYCH  
NIERUCHOMOŚCI/GRUNTÓW (pow. w ha)

SUMA SPRZEDANYCH NIERUCHOMOŚCI/
GRUNTÓW (pow. w ha)

ROK 2017
1.9803 0

ROK 2016
3.2111 0.4751

ROK 2015
5.9735 0.1228

ROK 2014
2.8484 0.8099

RAZEM (LATA 2014-1017)
14.0133 1.4078
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Jeden blok na osiedlu Zygmunta 
Augusta, w którym powstanie  
20 mieszkań, a drugi na osiedlu przy 
ulicy Fabrycznej z 22 mieszkania-
mi. Bloki będą pięciokondygnacyj-
ne, a mieszkania będą mieć różną   
wielkość od 35 do 74 m2.
Będą to bloki mieszkalne niewcho-
dzące do zasobu mienia komunal-
nego (bloki czynszowe). Wielkość 
czynszu będzie uzależniona od 
kosztów budowy i kosztów pozy-
skanego kapitału zewnętrznego.  Na 
dzień dzisiejszy wiemy, że czynsz 
będzie naliczony w taki sposób, aby 
pokrywał bieżące koszty utrzyma-
nia i koszty budowy. Wynajmujący 
po 23 latach stanie się właścicielem 
tego mieszkania. W chwili obec-
nej wykonane są już projekty bu-
dowlane, planowane jest uzyskanie 
pozwolenia na budowę na koniec 
lipca br. Po uzyskaniu pozwolenia 
budowlanego ogłosimy przetarg 
na wybór firmy budowlanej aby 
poznać dokładny koszt budowy.  
Znając koszt budowy będziemy mo-
gli precyzyjnie obliczyć wielkość 
czynszu za m2 mieszkania. Wów-
czas ogłosimy zapisy na mieszka-
nia podając szczegółowe warunki 
cenowe. Chcemy, aby w pierwszej 
kolejności mieszkania mogły być 
wynajęte tym osobom, które nie 
mają własnego domu bądź miesz-
kania. Ponadto będziemy wymagać, 

aby osoba wynajmująca miała stałe 
zamieszkanie na terenie miasta lub 
aby złożyła przyrzeczenie, że po 
uzyskaniu mieszkania zamelduje 
się w mieście na pobyt stały. Z oso-
bami tymi zostaną spisane umowy 
najmu określające szczegółowe wa-
runki, przed notariuszem. Będziemy  
wymagać również, aby przy spi-
sywaniu umowy zostało wpłacone 
zabezpieczenie pieniężne w wy-
sokości równej kwocie czynszu 
za 18 miesięcy. Jeżeli nie nastąpią 
utrudnienia to liczymy, że w sierp-
niu 2018 będziemy mogli rozpocząć 
przyjmowanie zapisów na mieszka-
nia. W lipcu, gdy będą już pozwo-
lenia na budowę opublikujemy na 
stronie miasta rysunki bloków tak, 
aby można było zobaczyć jakie  
w nich będą mieszkania.
Wystąpiła pewna trudność przy pro-
jektowaniu bloku na osiedlu  przy 
ul. Z. Augusta, który ma powstać 
przy istniejącym bloku nr 7, w miej-
scu istniejącej obecnie nieczynnej 
kotłowni. Niektórzy mieszkańcy 
tego bloku zgłosili protest, że budo-
wa bloku może spowodować nieko-
rzystne oddziaływanie na ich blok. 
Aby sytuację wyjaśnić w budynku 
Urzędu Miasta w dniu 5 czerwca br. 
odbyło się spotkanie z mieszkańca-
mi bloku nr 7, na którym przedsta-
wiliśmy projekt bloku i jego usytu-
owanie w stosunku do bloku nr 7. 

Przedstawiliśmy również projekt 
zagospodarowania terenu po wy-
budowaniu, z którego wynika, że 
teren będzie tam lepiej zagospoda-
rowany, powstanie nowa droga do-
jazdowa, dodatkowe parkingi, które 
będą służyć mieszkańcom z bloku 
nr 7 i nowego bloku. Dodatkowo 
wykonany zostanie drenaż opasko-
wy obejmujący również blok nr 7.  
W celu wykluczenia podejrzeń  
o szkodliwe oddziaływanie budowy 
na istniejący blok, wykonana zo-
stała dodatkowa ekspertyza geolo-
giczna, a oprócz tego posadowienie 
budynku jest tak zaprojektowane, 
że prace ziemne będą oddalone od 
istniejącego budynku o ok. 2,5 m.  
W spotkaniu wziął udział mgr inż. 
Stanisław Chrobak, który obecnie 
jest ekspertem Izby Inżynierów 
Budownictwa, a w czasie budowy 
bloku nr 7 był kierownikiem tej 
budowy. Zarówno przedstawione 
badania, jak również sposób zapro-
jektowanego posadowienia nowego 
bloku i opinia eksperta jednoznacz-
nie wykluczają możliwość nieko-
rzystnego oddziaływania budowy 
na istniejący blok. Liczymy, że 
to spowoduje uspokojenie obaw 
mieszkańców i będziemy mogli 
możliwie jak najszybciej przystą-
pić do budowy tego bloku, gdyż 
zapotrzebowanie na mieszkania jest  
bardzo duże.

Ponad 40 nowych mieszkań

Miasto planuje budowę dwóch bloków mieszkalnych, aby w ten sposób pomóc rodzinom  
w uzyskaniu mieszkań.
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W maju w limanowskim magistra-
cie odbyła się kolejna Rada Budowy 
w związku realizacją Projektu pt. 
„Rozbudowa sieci wodno-kanaliza-
cyjnej w ramach aglomeracji Miasta 
Limanowa z  wykorzystaniem ener-
gii odnawialnej dla oczyszczalni 
ścieków” z Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko 2014-
2020 współfinansowanego przez 
Unię Europejską ze środków Fun-
duszu Spójności. W spotkaniu 
uczestniczył Wacław Zoń Kierow-
nik Jednostki Realizującej Projekt, 
Marek Mitko Pełnomocnik ds. Re-
alizacji Projektu (MAO), Agniesz-
ka Dominik Zastępca Pełnomocni-
ka ds. Realizacji Projektu (MAO), 
Marek Ociepka i Marcin Podmo-
kły Specjaliści ds. Technicznych, 
przedstawiciele inżyniera kontraktu 
z firmy SWECO Consulting oraz 
wykonawca robót,  firma Transwi-
ertel. Podczas narady omówione 
zostały poszczególne zadania ujęte 
w harmonogramie prac, określony 
został zakres i postęp robót. Wyko-
nawca zakończył prace na ulicach: 

Kolejowej (kanalizacja i wodociąg), 
Fabrycznej (kanalizacja), Lipowej 
(kanalizacja), Krakowskiej (kana-
lizacja), Mały Rynek (kanalizacja), 
Rupniowskiego, etap II (kanaliza-
cja). Aktualnie roboty prowadzone 
są na ulicach: Grunwaldzkiej (wo-
dociąg wraz z modernizacją pom-
powni), Biedronia (wodociąg), Ko-
chanowskiego (kanalizacja), Jabło-
nieckiej (kanalizacja i wodociąg).
W związku z tym, że projekt reali-
zowany jest przy wsparciu finan-
sowym Unii Europejskiej koniecz-
ne będzie wykazanie, iż przyniósł 
on zamierzony efekt ekologiczny, 
a więc podłączenie nowych budyn-
ków do systemu kanalizacji i sieci 
wodociągowej. Już dziś mieszkańcy 
osiedli, na których prace się zakoń-
czyły mogą występować do Zakładu 
Wodociągów i Kanalizacji przy ul. 
Starodworskiej o wydanie warun-
ków przyłączenia do sieci, a budo-
wę przyłącza, właściciele nierucho-
mości, muszą wykonać własnym 
staraniem i na własny koszt.
Druga część spotkania poświęcona 

była wykonaniu instalacji fotowol-
taicznej na oczyszczalni ścieków 
i odbyła się w obecność przedsta-
wicieli firmy Otech, wykonawcy 
zadania. Głównym celem przedsię-
wzięcia jest zmniejszenie ilości oraz 
kosztów zużycia energii elektrycz-
nej, a także redukcja emisji szkodli-
wych gazów do atmosfery. Zarówno 
efekt ekonomiczny, jak i ekologicz-
ny możliwy będzie do uzyskania 
dzięki zmniejszeniu zapotrzebowa-
nia na energię pierwotną. Wybu-
dowana instalacja fotowoltaiczna 
o łącznej mocy szczytowej ok. 100 
kWp produkowała będzie prąd na 
potrzeby własne oczyszczalni ście-
ków. Wykorzystanie odnawialnych 
źródeł energii zmniejszy zapotrze-
bowanie oczyszczalni na energię ze 
źródeł konwencjonalnych i zmniej-
szy jej energochłonność. Wyko-
nawca poinformował, że wydana 
została decyzja o pozwoleniu na bu-
dowę instalacji fotowoltaicznej na 
oczyszczalni. Plac budowy został 
przekazany i wykonawca przystąpił 
do montażu. 

Wartość robót: ponad 6 mln 
Dofinansowanie: ponad 4 mln

Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej
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6 czerwca br. Burmistrz Miasta Li-
manowa Władysław Bieda podpisał 
list intencyjny dotyczący przystą-
pienia do współpracy przy realiza-
cji projektu pn. „Małopolski Tele-
-Anioł” współfinansowanego przez 
Unię Europejską ze środków Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Mało-
polskiego na lata 2014-2020.
W projekt włączyło się blisko sto 
samorządów. Ich przedstawiciele 6 
czerwca w Krakowie podpisali li-
sty intencyjne, w których zobowią-
zali się do promocji tego projektu 
w swoich regionach.
Głównym celem projektu jest po-
prawa jakości życia osób niesamo-
dzielnych poprzez realizację dzia-
łań na rzecz rozwoju usług opie-
kuńczych i sąsiedzkich w miejscu 
zamieszkania oraz usług wykorzy-
stujących nowoczesne technolo-
gie informacyjno-komunikacyjne, 
które umożliwią osobom niesamo-
dzielnym jak najdłuższe bezpiecz-
ne pozostanie w ich środowisku. 
W ramach projektu:
• powstanie Centrum Teleopieki 
– zapewniające wszystkim uczest-
nikom możliwość całodobowego 
przekazania informacji o potrzebie 

wezwania pomocy w przypadku za-
grożenia życia, zdrowia lub bezpie-
czeństwa. Wsparcie w postaci usług 
teleopiekuńczych otrzyma 10 000 
uczestników, którzy zostaną wypo-
sażeni bezpłatnie w opaski bezpie-
czeństwa z przyciskiem SOS i kartą 
SIM z możliwością całodobowego 
połączenia głosowego z Centrum, 
w którym pracować będą ratowni-
cy medyczni oraz wykwalifikowani 
asystenci teleopieki, a wśród nich 
także psycholodzy.
• 3 216 uczestników otrzyma wspar-
cie w postaci usług opiekuńczych (1 
608 osób) oraz sąsiedzkich usług 
opiekuńczych w miejscu zamiesz-
kania, przydzielanych w zależności 

od potrzeb i stopnia niesamodziel-
ności (1 608 osób). Zasadność przy-
znania usług opiekuńczych oraz 
sąsiedzkich usług opiekuńczych  
określona zostanie podczas oceny 
sytuacji materialno-życiowej osoby 
niesamodzielnej.
Rekrutacja prowadzona będzie 
w sposób ciągły, w dwóch turach po-
dzielonych na dwutygodniowe cykle 
rekrutacyjne. Podczas każdej tury 
do projektu zakwalifikowanych zo-
stanie 5 000 osób niesamodzielnych. 
Pierwsza tura naboru do projektu 
potrwa do 31 października 2018 r. 
lub do wyczerpania miejsc. 
Warunkiem przystąpienia do pro-
jektu jest wypełnienie  formularza 
i odesłanie na adres Departamen-
tu Zdrowia i Polityki Społecznej, 
Urząd Marszałkowski Wojewódz-
twa Małopolskiego ul. Racławicka 
56, 30-017 Kraków z dopiskiem 
„Rekrutacja - Małopolski Tele-A-
nioł”.
Szczegółowe informacje dotyczące 
rekrutacji do Projektu Małopolski 
Tele-Anioł wraz z wzorem Formu-
larza dostępne są na stronie interne-
towej https://www.malopolska.pl/
teleaniol oraz w Miejskim Ośrodku 
Pomocy Społecznej w Limanowej.

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 
1 im. Marii Konopnickiej w Li-
manowej otrzyma dofinansowanie 
w kwocie 12 000 zł, na powiększe-
nie księgozbioru szkolnej bibliote-
ki. Nowości wydawnicze zostaną 

zakupione w ramach Priorytetu 3 
„Narodowego Programu Rozwoju 
Czytelnictwa” dotyczącego wspie-
rania w latach 2016-2020 organów 
prowadzących szkoły oraz biblioteki 
pedagogiczne. 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 Rządowego programu 
rozwijania szkolnej infrastruktury 
oraz kompetencji uczniów i nauczy-
cieli w zakresie technologii infor-
macyjno-komunikacyjnych – „Ak-
tywna tablica” cztery szkoły pod-
stawowe z terenu miasta Limanowa 
otrzymają wsparcie finansowe na 
zakup pomocy dydaktycznych, tj. 

tablic interaktywnych oraz interak-
tywnych monitorów dotykowych 
niezbędnych do realizacji progra-
mów nauczania z wykorzystaniem 
technologii informacyjno-komuni-
kacyjnych (TIK). Celem Rządowe-
go programu „Aktywna tablica” jest 
podniesienie kompetencji uczniów 
i nauczycieli w zakresie posługi-

wania się TIK oraz do rozwijanie 
zainteresowań i uzdolnień uczniów 
z wykorzystywaniem nowocze-
snych pomocy dydaktycznych. 
Każda limanowska szkoła podsta-
wowa otrzyma  14 000 zł na zakup 
pomocy dydaktycznych.

Książki dla „Jedynki”

„Aktywna Tablica” -  56 000 zł dla szkół

Limanowa przystąpiła do projektu 
„Małopolski Tele-Anioł”
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Wymiana kotłów
W ramach realizacji projektu RPO  
„Redukcja emisji zanieczyszczeń 
do powietrza na terenie Miasta Li-
manowa poprzez wymianę kotłów 
na kotły gazowe i na biomasę” na 
dzień 05.05.2018 r. złożono łącznie 
88 deklaracji wiążących podpisa-
niem umowy, z czego zweryfiko-
wano i podpisano 42, a rozliczono 
17 wniosków mieszkańców o do-
tacje. Nabór deklaracji potrwa do 
zakończenia realizacji 95 inwestycji 
(w tym 85 na gaz i 10 na pellet). 
Program realizowany jest przy 
wsparciu Operatora zewnętrzne-
go, który raz w miesiącu prowadzi 
Punkt Obsługi dla Mieszkańców 
(POK) w Urzędzie Miasta - sali na-
rad, w godzinach od 13.00- 17.00. 
POK to punkt informacyjny gdzie 
mieszkaniec może przedłożyć i uzu-
pełnić dokumenty do rozliczenia 
dotacji itp. Program obsługuje 13 
wykonawców instalacji (co, cwu), 
spełniających warunki projektu. 
Wszelkie informacje na temat reali-
zacji projektu są dostępne na stro-
nie OPERATORA - firmy ATsys.pl: 
www.niskaemisja.pl 

Zielony tydzień na “zielonej 
trawce” 
Zajęcia „na zielonej trawce”, które 
odbyły się 25 maja br. w Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym nr 4, były 
wielkim przedsmakiem do atrakcji 
przewidzianych w ramach obcho-

dów Green Week w Limanowej. 
Uczniowie klas trzecich podczas 
prezentacji bardzo zaangażowali 
się w doświadczenia z powietrzem. 
Były liczne badania z zakresu wła-
ściwości fizycznych powietrza, była 
prezentacja i praca z kartą prac. 
Ekodoradca został radośnie po-
żegnany i przekonany, że nauczył 
i przekazał nowe ważne informacje.
 
Kolejny dzień obchodów Green 
week zakończony sukcesem

Limanowski ekopiknik był suk-
cesem organizatorów i rodziców 
uczniów Zespołu Szkół Samorzą-

dowych nr 3. W przepięknej aurze, 
pod błękitnym niebem miały miej-
sce spektakularne wydarzenia. Bile-
tem wstępu do udziału w tym edu-
kacyjnym wydarzeniu była paczka 
makulatury. Makulatura trafiła do 
nowych pojemników na segregację 
ufundowanych przez Urząd Miasta 
Limanowa. Dzieci wraz z rodzi-
cami uczestniczyły w korowodzie 
skandując ekologiczne hasła i prze-
maszerowały do miejskiego parku, 
gdzie rozegrał się: kluczowy bieg 

plenerowy oraz pokaz mody z recy-
klingu. Warsztaty i kącik Ekodorad-
cy “pod chmurką” miał sporą rzeszę 
młodych adeptów chcących wyka-
zać się wiedzą z zakresu ochrony 
powietrza. Dla nich Ekodoradca 
przygotował trudne pytania, rebusy 
i zagadki nagrodzone drobnym upo-
minkiem. 

Niezła sztuka dla dzieciaków,  
czyli Eko-spektakl
W Limanowej w ramach Między-
narodowego Dnia Ziemi zorganizo-
wano spektakl teatralny dla ok. 500 
przedszkolaków oraz uczniów szkół 
podstawowych. Spektakl o charak-
terze edukacyjnym dotyczył ochro-
ny powietrza. Dzieci dowiedziały 
się między innymi, czym skutkuje 
palenie śmieci oraz co należy robić, 
by dbać o jakość powietrza w swoim 
otoczeniu. Dzieci czynnie uczestni-

Z kącika ekodoradcy
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czyły w spektaklu poznając elemen-
tarne zasady ochrony przyrody i pra-
cy w grupie. Z tej okazji uczniowie 
przygotowali gazetki szkolne dot. 
ochrony środowiska, a nauczyciele 
mieli okazję wykorzystać na lek-
cjach broszury udostępnione przez 
Ekodoradcę, w zakresie jakości po-
wietrza. Przy okazji przedstawienia 
teatralnego, Ekodoradczyni Miasta 
Limanowa przedstawiła dzieciom 
problem jakości powietrza oraz za-
łożenia projektu LIFE.

Warsztaty dla sześciolatków Miej-
skiego Przedszkola nr 1
20 kwietnia br. w Przedszkolu nr 1 
w Limanowej w grupie sześciolat-
ków odbyły się warsztaty w zakre-
sie ochrony powietrza. Ewa Mól, 
Ekodoradczyni Miasta Limanowa, 
przedstawiła co to jest zanieczysz-
czenie powietrza i jakie działania 
podejmować, by temu negatywne-
mu zjawisku zapobiegać. W trakcie 
zajęć wykorzystano doświadczenia 

obrazujące właściwości fizyczne 
powietrza, przedstawiono źródła 
energii odnawialnej oraz metody 
zapobiegania niskiej emisji. Omó-
wiono również zasady segregacji 
śmieci. 

Najlepsi ekodoradcy Małopolski 
Są skuteczni, pracowici, zaanga-
żowani, a przy tym bardzo sym-
patyczni. Pomagają mieszkańcom 
w uzyskaniu dofinansowania do ter-
momodernizacji domu lub wymiany 
źródła ogrzewania na ekologiczne. 
Posiadają dużą wiedzę na temat za-
grożeń, jakie niesie za sobą smog 
i potrafią skutecznie edukować 
oraz udzielać porad w zakresie wal-
ki o czyste powietrze. Mowa o 60 
ekodoradcach, którzy z ogromną 
determinacją pracują w 55 małopol-
skich gminach. Trzech najlepszych 
i najbardziej skutecznych w 2017 
roku małopolskich ekodoradców 
otrzymało od wicemarszałka Woj-
ciecha Kozaka gratulacje i wyróż-
nienia. Miło nam poinformować, że 
w kategorii najbardziej skuteczny, 
pracowity ekodoradca w zakresie 
promowania projektu w mediach 
(prasa, media społecznościowe, TV, 
radio) zwyciężyła Ewa Mól, eko-
doradczyni Miasta Limanowa. 
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W Miejskiej Bibliotece Publicznej 
w Limanowej miniony kwartał był 
bardzo interesujący, a to ze względu 
na mnogość różnorodnych wyda-
rzeń bibliotecznych. Swą działal-
ność rozpoczął Dyskusyjny Klub 
Książki dla Seniora, który w ubie-
głym czasie spotkał się dwa razy. 
Członkowie Klubu rozmawiali 
o przeczytanej literaturze, perype-
tiach bohaterów, biografiach auto-
rów oraz na tematy szeroko zwią-
zane z kulturą, literaturą, sztuką czy 
teatrem. Spotkał się również Lima-
nowski Klub Literacki – klubowi-
cze zaprezentowali swoją twórczość 
i długo dyskutowali na jej temat.  
„Przesyłki ciszy – obrazy i słowa” 
to tytuł wystawy i spotkania autor-
skiego, jakie odbyło się z malarką 
i pisarką – Beatą Zalot. Kolejno na 
wystawie pt. „Maroko” swoje foto-
grafie, będące efektem kilkutygo-

dniowej podróży do tego kraju, pre-
zentowała  Alicja Przybyszowska. 
Obecnie eksponowana jest jubile-

uszowa wystawa fotografii człon-
ków Krynickiego Towarzystwa Fo-
tograficznego (KTF) z okazji 40-le-
cia istnienia towarzystwa.
Zakończył się konkurs czytelniczy 

pt. „Tobie książko przyrzekamy” 
prowadzony w ramach corocznej 
akcji „Pasowanie na honorowego 
czytelnika biblioteki publicznej”, 
a na uroczystej Gali Wręczenia 
Nagród gościła Jadwiga Marzec 
– autorka m.in. książki pt. „Nie-
zwykły tydzień Frani”. Czytelnicz-
ki uczestniczyły w oryginalnych 
warsztatach prowadzonych przez 
panią Danutę Szwed – projektant-
kę i wykonawczynię niebanalnych 
ubrań i dodatków. W limanowskiej 
bibliotece miało miejsce ciekawe 
spotkanie autorskie ze znanymi pi-
sarzami  Marią Ulatowską i Jackiem 
Skowrońskim, tworzącymi dosko-
nały duet pisarski. Opowiedzieli 
oni o nawiązaniu współpracy, po-
mysłach i inspiracjach oraz odkryli 
wiele interesujących i nieznanych 
dotąd wątków.

Nastąpiła zmiana godzin otwar-
cia filii bibliotecznej w Sowlinach. 
Teraz filia otwarta jest cztery dni 
w tygodniu: poniedziałek 9:00-
17:00; wtorek 8:00-16:00; środa 
8:00-16:00; piątek 9:00-17:00. Filia 
ponadto zaprasza wszystkie dzie-
ci w wieku przedszkolnym i z klas 
0-6 szkół podstawowych do udzia-
łu w konkursie plastycznym „Wa-
kacje moich marzeń” regulamin 
konkursu dostępny na  stronie in-
ternetowej www.mbp.limanowa.pl. 
Na zwycięzców czekają atrakcyjne 
nagrody a dla wszystkich uczest-
ników spotkanie autorskie z Panią 
Beatą Ostrowicką - autorką ksią-
żek dla dzieci i młodzieży.  Beata 
Ostrowicka jest uznaną literatką, 
zdobyła wiele nagród i wyróżnień, 
m. in. tytuł Książki Roku 2006 Pol-
skiej Sekcji IBBY oraz nagrodę 15. 
Wrocławskich Promocji Dobrych 
Książek za Ale ja tak chcę!, a książ-
ka Lulaki, Pan Czekoladka i przed-
szkole została wpisana na Złotą Li-
stę Fundacji ABCXXI-Cała Polska 
czyta dzieciom. Spotkanie odbędzie 

się 30 czerwca (sobota) o godzinie 
11:00 w budynku Miejskiej Biblio-
teki Publicznej w Limanowej. Tym 
spotkaniem limanowska biblioteka 
rozpocznie akcję pt. Niezwykłe wa-
kacje z biblioteką. 
W ramach akcji książnica planuje 
warsztaty manualne pn. Folk-art. 
Na warsztatach dzieci będą mogły 
zająć się rękodziełem artystycznym, 
stworzyć niepowtarzalne prace in-
spirowane między innymi folklo-
rem ziemi limanowskiej. Podczas 

wakacji nie zabraknie też poranków 
filmowych podczas których prezen-
towane będą ekranizacje literatury 
dziecięcej i młodzieżowej. W ter-
minie od 30 lipca do 3 sierpnia we 
współpracy z firmą KreaTech odbę-
dą się warsztaty z robotyki. Szcze-
góły planu wakacyjnego już wkrót-
ce na stronach biblioteki www.mbp.
limanowa.pl. Zapisy będzie prowa-
dzić Oddział dla dzieci od 18 czerw-
ca.

Wakacyjne plany…

O książkach i nie tylko…

Ciekawe wydarzenia z kalendarza 
Miejskiej Biblioteki Publicznej 
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18 maja odbyła się już VII edycja 
Nocy Muzeum w Limanowej, pod-
czas której można było brać udział 
w kaligraficznych zajęciach warsz-
tatowych poświęconych eleganc-
kiemu pismu biznesowemu Spen-
cerian script, podziwiać wystawę 
pt: „Mercatores  ad nostram urbem 
venerunt ut pecuniam facerent-czyli 
rzecz o historii handlu”.  Wystawa 
została przygotowana przez pra-
cowników limanowskiego muzeum 
dzięki eksponatom wypożyczonym 
przez rodzinną firmę WRONA Sp.j., 

Annę Zawadę, Kongregację Ku-
piecką Zrzeszenia Handlu i Usług 
w Nowym Sączu, Zygmunta Kło-
sowskiego oraz ze zbiorów mu-
zeum.  Wystawa prezentowała kil-
ka spośród wielu aspektów handlu 
- w jednej części wystawy zostały 
zaaranżowane przestrzenie biuro-
we prezentujące jak zmieniało się 
otoczenie i narzędzia pracy kupca 
i handlowca od okresu dwudzie-
stolecia międzywojennego poprzez 
lata 70-te XX w. do początku lat 90-
tych XX w. W drugiej części ekspo-

zycji zaprezentowano przedmioty 
związane z pracą sklepów i obsługą 
konsumentów, w tym polską wagę 
uchylną MB z 1936 r., wagi uchyl-
ne, które stanowiły dominantę pol-
skich lad sklepowych PRL-u czy 
Książkę życzeń i zażaleń z 1979 r., 
gdzie wpisy niezadowolonych kon-
sumentów z niesamowitą ekspre-
sją komentowała Pani Kierownik. 
W następnej części programu odbył 
się seans cyklu filmów pod tytułem 
„Limanowa na filmowej taśmie”.

Zgromadzone na wystawie dzieła 
były jakby dwiema drogami jakimi 
mogą podążać myśli i skojarzenia na 
hasło „pamięć”, czy „przemijanie”. 
20 kwietnia otwarto wystawę przy-
gotowaną przez Stowarzyszenia 
Come and Create. W pierwszej ko-

lejności został wyświetlony film do-
kumentalny, który pobudził widzów 
do ożywionej dyskusji na temat sy-
tuacji osób niepełnosprawnych we 
współczesnym świecie. W następnej 
części spotkania artyści zaprezento-
wali inscenizację artystyczną pod 

tytułem „Harmonia”. Posługując 
się fotografią, ruchomym obrazem, 
dźwiękiem oraz przemyślaną aran-
żacją sali wystawowej Agnieszka 
i Antoni Kulka – Sobkowicz wpro-
wadzili widza w przestrzeń rozwa-
żań estetycznych.  

3 czerwca, z okazji miejskich ob-
chodów Dnia Dziecka, baśniowe 
postacie podejmowały licznych 
gości w limanowskim Muzeum. 
Otwarcie wystawy „Królestwo Ba-
śni” sprawiło, że Muzeum Regio-
nalne Ziemi Limanowskiej w ciągu 
jednego dnia odwiedziło 664 osób. 
Zarówno dzieci jak i dorośli z en-
tuzjazmem i spontaniczną radością 
podeszli do spotkania z bohaterami 
baśni, którzy pojawili się w Lima-
nowej dzięki współpracy z Fundacją 

Nomina Rosae Ogród Kultury Daw-
nej z Nowego Sącza. Dzieci zwie-
dzając niezwykłą wystawę świetnie 
się bawiły rozpoznając swoich ulu-
bionych bohaterów m.in. zasiadają-
cą na wspaniałym tronie Królową 
Śniegu o zimnym spojrzeniu i za-
chwycającą śnieżnobiałą, iskrzącą 
się suknią oraz śliczną Śpiącą Kró-
lewnę, czekającą na dzielnego księ-
cia. Miały również szansę zawrzeć 
znajomość z nieznanymi dotąd po-
staciami, na przykład gromadką 

zabawnych trolli kryjących się po-
między kamieniami porośniętymi 
mchem lub piratem, który z dumą 
chwalił się skarbami zrabowanymi 
na odległych morzach. Nie tylko 
bajkowe postacie, ale też ekspono-
wana na wystawie kolekcja książek 
poświęconych baśniom z całego 
świata, budziła podziw, zwłaszcza 
przepięknymi, barwnymi ilustracja-
mi, które ożywiały dodatkowo wy-
obraźnię. 

15 lipca br. (niedziela) pod nazwą 
„W drodze do wolności…” od-
będzie się Patriotyczny Jarmark 
Św. Marii Magdaleny. Tegoroczna 
edycja imprezy plenerowej będzie 
zorganizowana przez Polskie To-
warzystwo Historyczne o/Limano-
wa i Muzeum Regionalne Ziemi 
Limanowskiej. Celem imprezy jest 
upowszechnienie wiedzy histo-
rycznej, o okresie kształtowania się 
niepodległej Polski (okres między-
wojenny) oraz o życiu i walkach 
społeczeństwa w okresie II wojny 
światowej. Jak co roku program 

jarmarku będzie obejmował wiele 
różnorodnych działań. Tradycyjnie 
wydarzenie rozpocznie korowód 
historyczny, interesującym punktem 
programu będą prezentacje oraz 
występy grup rekonstruujących 
wojska z września 1939 r. i 1. Pułk 
Strzelców Podhalańskich AK. 
Dla dzieci przewidziano grę miejską 
pod nazwą „Za wolną ojczyznę – 
Akcja Burza”. W dalszej części 
programu zaplanowano pokaz filmu 
niemego „Pan Tadeusz” (1928 r.), 
któremu, by oddać klimat przed-
wojennego kina, będzie towarzy-

szyła muzyka na żywo w wykona-
niu Marcina Pukaluka. W trakcie  
jarmarku będzie można obejrzeć 
barwne spektakle obrzędowe i ży-
wiołowe pokazy zespołów regio-
nalnych. Producenci regionalni 
zaprezentują swoje wyroby z prze-
znaczonym do tego sektorze. Nato-
miast w końcowej części programu 
odbędzie się koncert w wykonaniu 
limanowskiego artysty Łukasza Je-
mioły (wraz z zespołem) o tematyce 
patriotycznej nawiązującej stylem 
do muzyki z dwudziestolecia mię-
dzywojennego i okupowanej Polski.

W królestwie baśni …

PATRIOTYCZNY JARMARK ŚW. MARII MAGDALENY - ZAPROSZENIE

Noc Muzeum…

Wiosennie i baśniowo w limanowskim muzeum

Wiosna w Muzeum Regionalnym Ziemi Limanowskiej rozpoczęła się 13 marca wystawą duetu 
artystycznego z Tarnowa: Magdaleny Stano i Macieja Zabawy pn. „Z-widzenia”. 
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W pierwszej kolejności zostały po-
zyskane środki na realizację projek-
tu pt. „Polsko-słowackie braterstwo 
broni – bitwa limanowska 1914”, 
wraz z partnerem słowackim:  
Muzeum w Kieżmarku, dofinanso-
wanego z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego oraz bu-
dżetu państwa za pośrednictwem 
Związku Euroregion „Tatry”. Cał-
kowita wartość mikroprojektu  
wynosi 69 683,42 EURO, z czego 
49 997,85 EURO stanowi dofi-
nansowanie z Unii Europejskiej. 
W ramach transgranicznego pro-
jektu powstanie w limanowskim 
muzeum nowoczesna interaktywna 
wystawa stała o tej tematyce, której 
koncepcja aranżacyjna przewiduje 
stworzenie rekonstrukcji kwatery 
sztabu polowego z okresu I woj-
ny światowej, wraz z interaktywną 
mapą bitwy, dostępną w stole mul-
timedialnym. Kolejnym założeniem 
projektu jest utworzenie centrum 
informacji historycznej oraz infra-
struktury turystycznej obok cmen-
tarza wojennego nr 368 na wzgórzu 
Jabłoniec. W ramach tego zadania 

powstanie zatoka autobusowa oraz 
parking, a obok usytuowana bę-
dzie wiata wyposażona w ekran 
multimedialny, w którym każdy 
zainteresowany będzie mógł zapo-
znać się z filmem dokumentalnym  
i informacjami o bitwie limanow-
skiej. Otwarciu punktu informacji 
historycznej w grudniu bieżącego 
roku będzie towarzyszyć orga-
nizacja rekonstrukcji bitwy pod 
Limanową. Widowisko będące  
swego rodzaju „żywą lekcją historii”  
odbędzie się na specjalnie przygo-
towanym polu bitwy wyposażonym 
w okopy, transzeje, zabudowania, 
gdzie zetrze się kilkudziesięciu  
rekonstruktorów z Polski i Słowacji. 
Inscenizacji będą towarzyszyć efek-
ty pirotechniczne nadające realności 
widowisku, a także w celach edu-
kacyjnych historyczny komentarz  
objaśniający. 
W październiku zostanie otwar-
ta wystawa stała pn. „Chciejmy 
Polski, a będzie! – minister Józef 
Beck”, na której utworzenie Mu-
zeum otrzymało dofinansowanie  
z Ministerstwa Kultury i Dziedzic-

twa Narodowego w ramach pro-
gramu „Wspieranie działań mu-
zealnych”. Ministerstwo wysoko  
oceniło koncepcję projektowanej 
przez limanowskie muzeum wysta-
wy, przyznając mu 14 miejsce wśród 
261 wniosków złożonych przez 
polskie muzea. Całkowita wartość 
realizowanego zadania wynosi 
79 500 zł, z czego dofinansowanie 
MKiDN stanowi 59 500 zł.  Projekt 
przewiduje stworzenie wystawy  
stałej pn. „Chciejmy Polski, a bę-
dzie! – minister Józef Beck”, do-
tyczącej osoby ministra spraw  
zagranicznych II RP, oraz jego 
domu rodzinnego przez pryzmat 
życia i działalności Józefa Alojzego 
Becka. Na wystawie zostanie zapre-
zentowane życie i działalność obu 
przedstawicieli rodziny Becków, ze 
szczególnym uwzględnieniem okre-
su limanowskiego (1899-1918), 
w trakcie którego kształtowała się 
osobowość i poglądy Józefa Bec-
ka, a także ich dokonania na polu  
polityki krajowej i zagranicznej  
w niepodległej Polsce. 

Bitwa limanowska i Józef Beck - projekty muzealne 
uzyskały dofinansowanie

W bieżącym roku Muzeum Regionalne Ziemi Limanowskiej uzyskało dofinansowanie na realizację 
dwóch monumentalnych projektów wystawienniczych, których efektem będzie powstanie stałych 
wystaw historycznych. 
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3 czerwca, na scenie w Parku Miej-
skim w Limanowej, odbył się finał 
IX Limanowskiego Talent Show 
pod patronatem Burmistrza Miasta 
Limanowa. Ponad 60 osób walczyło 
o zwycięstwo w konkursie organi-
zowanym przez Limanowski Dom 
Kultury, w którym oprócz nagród 
finansowych na laureatów czekały 
warsztaty artystyczne i występ pod-
czas koncertu w trakcie Dni Lima-
nowej. Walczących o nagrody i wy-
różnienia oceniało Jury w składzie 
Artur Kmiecik – muzyk, gitarzysta, 
nauczyciel, Bożena Górecka-Tokar-
czyk – wokalistka zespołu „No Bro-
thers” oraz Paweł „Pablo” Mucha 
– tancerz breakdance, instruktor. 

Jury oceniło 43 prezentacje, a po 
dyskusji w kuluarach nagrodzono: 
Marlenę Mazgaj (I miejsce), która 
brawurowo wykonała utwór „Szy-
ba” z musicalu Metro, Julię Bujak 
(II miejsce), która zaczarowała nas 
swoim głosem w piosence „You 
Raise Me Up” z repertuaru Josha 
Grobana, Aleksandrę Semerdę (III 
miejsce), która zachwyciła swoją 
interpretacją utworu Czesława Nie-
mena „Dziwny jest ten świat” oraz 
wyróżniono Magdalenę Mól wraz 
z Magdaleną Augustyniak, Beatę 
Król, Julię Łukasik, Annę Jonik, 
Aleksandrę Śliwę, Zuzannę Struzik.
Uczestnicy konkursu walczyli o na-
grody finansowe ufundowane przez 

Burmistrza Miasta Limanowa oraz 
o udział w warsztatach artystycz-
nych prowadzonych we współpra-
cy ze Stowarzyszeniem Muzyka 
Świata „Akord”, których efektem 
końcowym będzie występ w trakcie 
koncertu podczas Dni Limanowej 
2018. Na scenie Dni Limanowej na-
stąpi również uroczyste wręczenie 
nagród.

3 etapy konkursowe, ponad 300 
uczestników i ok. 200 laureatów 
z 4 limanowskich szkół podstawo-
wych oraz 6 limanowskich przed-
szkoli – oto liczbowe podsumowa-
nie tegorocznej Dziecięcej Triady 
Artystycznej.  Dziecięca Triada 
Artystyczna to konkurs przezna-
czony dla uczniów przedszkoli 
i szkół podstawowych z terenu Mia-
sta Limanowa. Przegląd składa się 
z Małego Konkursu Recytacji Po-
ezji dla Dzieci, Spotkań Śpiewają-
cych Dzieci, Prezentacji Artystycz-
nych oraz Prezentacji Tanecznych. 
W tym roku ze względu na przebu-
dowę Limanowskiego Domu Kultu-
ry i brak sali widowiskowej zostały 
zorganizowane tylko 3 etapy – nie 
został przeprowadzony etap Pre-
zentacji Artystycznych. W tym roku 

w Triadzie wzięło udział 319 dzieci 
z placówek oświatowych na terenie 
miasta Limanowa. 27 osób zapre-
zentowało się z recytacji, 89 osób ze 
śpiewu, 203 w kategorii prezentacje 

taneczne. Za udział w każdej z kate-
gorii oraz za zajęte miejsca, dzieci 
zdobywały punkty dla swoich szkół, 

z których te które zdobyły najwięcej 
punktów otrzymały nagrody finan-
sowe. Wyniki tegorocznej Triady są 
następujące: I miejsce i nagrodę pie-
niężną w wysokości 500 zł w kate-
gorii Przedszkola otrzymało Przed-
szkole „Słoneczko” w Limanowej, 
I miejsce i nagrodę pieniężną w wy-
sokości 500 zł w kategorii Szko-
ły Podstawowe otrzymała Szkoła 
Podstawowa Nr 3 w Limanowej. 
Wyniki i lista laureatów w poszcze-
gólnych etapach oraz galerie zdjęć 
i zapisy wideo znajdują się na stro-
nie www.ldk.limanowa.pl. Ogłosze-
nie wyników i wręczenie okolicz-
nościowych czeków nagrodzonym 
placówkom miało miejsce podczas 
koncertu z okazji Dnia Dziecka,  
3 czerwca w Parku Miejskim  
w Limanowej. 

Niedziela, 3 czerwca, w Parku Miej-
skim minęła pod znakiem tradycyj-
nego pikniku rodzinnego z okazji 
Dnia Dziecka. Na zaproszenie Bur-
mistrza Miasta Limanowa Wła-
dysława Biedy i Limanowskiego 
Domu Kultury do Parku Miejskiego 
przybyły dzieci z rodzicami, a także 
publiczność kibicująca w tym dniu 
prezentacjom artystycznym Dzie-
cięcej Triady Artystycznej oraz IX 

Limanowskiego Talent Show. Do-
brej zabawie i uśmiechom nie było 
końca! Było też dużo powodów do 
dumy, wzruszeń, oklasków i gratu-
lacji. Organizatorzy przygotowa-
li w tym dniu wiele bezpłatnych 
atrakcji: zjeżdżalnie, dmuchańce, 
łódki, kule wodne, animacje, wóz 
strażacki, ambulans, konkursy 
z nagrodami, stoisko Radioklubu 
Beskid, szkoły McGregor, a także 

smakołyki takie jak wata cukrowa, 
lody i popcorn. W Dzień Dziec-
ka włączyło się również Muzeum 
Regionalne Ziemi Limanowskiej, 
które przygotowało na ten dzień dla 
dzieci nie lada gratkę - wystawę pt. 
„Królestwo Baśni” zorganizowaną 
przez limanowskie muzeum i Fun-
dację Nomina Rosae Ogród Kultury 
Dawnej z Nowego Sącza.

Dziecięca Triada Artystyczna 

Dzień Dziecka

IX Limanowski Talent Show 

Z kalendarza wydarzeń 
Limanowskiego Domu Kultury
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marzec

21
marzec

23
marzec

26Dziecięca Triada 
Artystyczna - recytacja

marzec

26 Podsumowanie konkursu 
czytelniczego  ,,Tobie 
książko przyrzekamy”

Nagrody w sporcie

kwiecień

5
kwiecień

10Wizyta bpa Andrzeja Jeża  
w Dziennym Domu  

Senior - WIGOR
Dziecięca Triada 

Artystyczna - śpiew

kwiecień

17
kwiecień

20Eliminacje do Festiwalu 
BAJDUREK

Otwarcie wystawy SZTUKA  
I NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ –  

czy da się to pogodzić

 Konkurs palm  
wielkanocnych

kwiecień

16  Wizyta węgierskiej  
delegacji na Jabłońcu

kwiecień

21 45 Mistrzostwa Polski  
Seniorów Karate Kyokushin

kwiecień

27Dziecięca Triada  
Artystyczna - taniec

 Sesja Rady Miasta z okazji 
rocznicy uchwalenia 

Konstytucji 3 Maja

kwiecień

24
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27 Warsztaty dla kobiet 
w Miejskiej Bibliotece 

Publicznej

maj

3
maj

6Rocznica Uchwalenia  
Konstytucji 3 Maja

Pokaz z zakresu  
ratownictwa drogowego

Otwarcie wystawy „Królestwo 
Baśni” w Muzeum Regionalnym 

Ziemi Limanowskiej

maj

10 Spotkanie Dyskusyjnego 
Klubu Książki dla Seniora

Dzień Dziecka

Wystawa „40 lat KTF” 
w Miejskiej Bibliotece 

Publicznej

maj

22VII Noc Muzeum
maj

18

Piknik Rodzinny „BARDZO 
NAM BLISKA OCHRONA 

ŚRODOWISKA”

maj

26  Dzień Dziecka  
w Żłobku Miejskim

maj

30 Spartakiada sportowa
maj

30

 Turniej Strzelecki z okazji 
Dnia Dziecka

maj

30
czerwiec

3
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MUZEUM REGIONALNE ZIEMI LIMANOWSKIEJ
Warsztaty „taneczne lato – wakacyjne warsztaty z tworzenia szklanych 
witraży”

4,11,18,25 lipca – godz. 10:00 – 13:00  w Dworze Marsów. Wstęp wolny!
Warsztaty kaligrafii i iluminatorstwa – „Śledząc rękę XVIII wiecznego skryby”
5,19,26 lipca – godz. 12:00 – 14:00 w Dworze Marsów. Wstęp wolny!

Warsztaty „taneczne lato – wakacyjne warsztaty z tworzenia szklanych 
witraży”

1,8,22,29 sierpnia – godz. 10:00 – 13:00 w Dworze Marsów. Wstęp wolny!
Warsztaty iluminatorskie – „Fidel, giterna, lutnia,… czyli wokół muzycznych scenek w 
średniowiecznych manuskryptach”
2,9,16 sierpnia – 12:00 – 14:00 w Dworze Marsów. Wstęp wolny!
Warsztaty niespodzianka – na zakończenie wakacji 
30 sierpnia – godz. 12;00 – 14:00 w Dworze Marsów. Wstęp wolny!
Ze względów organizacyjnych prosimy o wcześniejsze zapisy na zajęcia pod nr tel. 18 3372042 lub w siedzibie 
Muzeum Regionalnego Ziemi Limanowskiej przy ul. Józefa Marka 13 w Limanowej.

LIPIEC

SIERPIEŃ

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
Konkurs plastyczny „Wakacje moich marzeń”
Do 22 czerwca – Dzieci w wieku przedszkolnym oraz klasy 0 – 6 szkoły 

podstawowej. Filia biblioteczna w Sowlinach
Spotkanie autorskie pt. „Niezwykłe wakacje” z Beatą Ostrowiecką
30 czerwca – godz. 11:00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Limanowej

Warsztaty manualne „Folk–art.”
2,4,9,11,16,18,23,25 lipca - godz. 10:00 – 12:00. Dzieci od 6 lat 

Warsztaty „Językowe czwartki”
5,12,19,26 lipca – godz. 10:00 – 11:00 i 13:00 – 14:00. Dla dzieci od 7 lat
Spotkania „Filmowe piątki”
W każdy piątek miesiąca w godz. 13:00 – 15:00. Wstęp bez ograniczenia wiekowego.
Warsztaty z robotyki 
30 lipca do 3 sierpnia. Dla dzieci w wieku 6 – 14 lat.
Zapisy prowadzi i wszelkie informacje  udziela Oddział dla dzieci Miejskiej Bibliotek Publicznej w Limanowej 
tel:  18 3372 140 w. 106 lub e-mail: dzieci@mbp.limanowa.pl

CZERWIEC

LIPIEC

LIMANOWSKI DOM KULTURY
Warsztaty plastyczne (prow. Wiesława Frączek) – pracownia plastyczna 
ul. Reymonta 3, w sali nr 44 oraz w plenerze 

3,10, 17 lipca – grupa młodsza (8-12 lat)
4, 11, 18 lipca – grupa starsza (12-16 lat)
Od godziny 12:30 - 14:00. Warsztaty bezpłatne. Grupy po 12 osób.
Warsztaty ceramiczne (prow. Andrzej Giza) – pracownia plastyczna ul. Reymonta 3, 
w sali nr 44
5 i 12 lipca – grupa starsza (12-16 lat)
19 i 26 lipca – grupa młodsza (8-12 lat) 
Od godziny 17:30 do 19:30. Warsztaty bezpłatne. Grupy po 12 osób.
Warsztaty gitarowe (prow. Ireneusz Fołta) 
2,9,16 lipca – godz. 13:00 – 14:30. Od 8 lat. Grupy 12 osobowe.
Limanowa w kadrze – warsztaty foto video
6,13,20,27 lipca – godz. 14:00 – 16:00.  Od 12 lat. Grupy 12 osób. Wstęp wolny!
Kółko szachowe (prow. Ryszard Ewert) 
6,13,20,27 lipca – godz. 16:00 – 17:30. Grupy bez ograniczeń wiekowych. Grupy 15 osób.
Spotkanie z Radioklubem Beskid 
6,13,20,27 lipca – godz. 18:00 – 19:00. Od 8 lat. Grupa 12 osób. Wstęp wolny!
Warsztaty z robotyki 
09 – 13 lipca – godz. 13:00 – 16:00. Od 6 lat. Grupa 16 osób. Koszt 250 zł.

Warsztaty ceramiczne (prow. Andrzej Giza)
9 i 16 sierpnia – grupa młodsza (8 – 12 lat)

23 i 30 sierpnia – grupa starsza (12 – 16 lat) 
Od godziny 17:30 – 19:30. Grupy po 12 osób. Wstęp wolny!
Warsztaty gitarowe (prow. Ireneusz Fołta)
6, 13,20,27 sierpnia – godz. 13:00 – 14:30. Od 8 lat. Grupy 12 osób.  
Limanowa w kadrze – warsztaty foto video
3,10,17,24 sierpnia – 14:00 – 16:00. Od 12 lat. Grupy 12 osób. Wstęp wolny!
Kółko szachowe (prow. Ryszard Ewart)
3,10,17,24 sierpnia – godz. 16:00 – 17:30. Grupy bez ograniczeń wiekowych. 
Grupy 15 osób.
Spotkanie z Radioklubem Beskid
3,10,17,24 sierpnia – godz. 18:00 – 19:00. Od 8 lat. Grupy 12 osób. Wstęp wolny!
Warsztaty z robotyki
30.07 – 3.08 – godz. 14:00 – 17:00. Od 6 lat. Grupa 16 osób. Koszt 250 zł.

ZAPISY DO WSZYSTKICH GRUP WARSZTATOWYCH OSOBNO NA LIPIEC I SIERPIEŃ. 

LIPIEC

SIERPIEŃ

IMPREZY KULTURALNO-PROMOCYJNE
JARMARK PATRIOTYCZNY ŚW. MARII MAGDALENY „W drodze do wolności”
15 lipca (niedziela) Park Miejski
Korowód historyczny, prezentacje oraz występy grup rekonstruktorów historycznych,
Jarmark historyczny z udziałem grup rekonstrukcyjnych, gra miejska pt: „Za wolną 
ojczyznę – Akcja Burza,”, pokaz filmu niemego "Pan Tadeusz” (1928 r.), spektakle 
obrzędowe, pokazy zespołów regionalnych oraz koncert w wykonaniu limanowskiego 
artysty Łukasza Jemioły (wraz z zespołem) o tematyce patriotycznej nawiązującej stylem 
do muzyki z dwudziestolecia międzywojennego i okupowanej Polski.

ŚWIĘTO MIASTA - DNI LIMANOWEJ 
21-22 lipca (sobota-niedziela) Plac przy LDK
Koncerty: DODA& VIRGIN, Zespoły LACHERSI, GÓRALSI, NO BROTHERS oraz imprezy 
towarzyszące: Limanowski Talent Show, animacje dla najmłodszych, dyskoteka, wesołe 
miasteczko, gastronomia

XXI LETNIE KONCERTY MUZYKI KAMERALNEJ I ORGANOWEJ
27 lipca – Ireneusz Wyrwa – muzyczna podróż po Europie
24 sierpnia – akordeoniści Klaudiusz Baran i Rafał Grzaka
godz. 18.30 – Bazylika pw. Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej 

BESKIDZKIE RYTMY I SMAKI
26 sierpnia (niedziela) Park Miejski 
Impreza promująca lokalna kulturę i kulinaria w ramach akcji Odkryj Beskid Wyspowy

ODKRYJ BESKID WYSPOWY – wędrówka na Miejską Górę 
9 września (niedziela) 9.00
Impreza turystyczna mająca na celu popularyzację górskich wędrówek po Beskidzie 
Wyspowym połączona z modlitwą. Godz. 9.00 wyjście z przewodnikiem z Rynku i godz. 
11.00 Msza Święta na szczycie góry oraz koncert Zespołu „Vena” i konkursy.

WAKACJE W KINIE „KLAPS” 
27 czerwca – Traktorek Florek (6+)
4 lipca – Zielona szkoła (6+)
11 lipca – Niewidzialny chłopiec (8+)
18 lipca – Traktorek Florek – Nowe przygody (6+)
25 lipca – Wielka Wyprawa Oskara (6+)
1 sierpnia – Dzieci z Bullerbyn (6+)
8 sierpnia – Traktorek Florek ratuje farmę (6+)
22 sierpnia – Moja żyrafa (4+)
29 sierpnia – Przygoda Nelly (9+)

Bilety w cenie: 5 zł

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

24 czerwca (niedziela) - MAŁA FATRA - MAŁY ROZSUCIEC 
8 lipca ( niedziela) -  PIENINY SPISKIE
22 lipca (niedziela) -  BESKID WYSPOWY - JASIEŃ 
5 sierpnia (niedziela) -  GORCE - POŁUDNIOWYMI STOKAMI GORCÓW
19 sierpnia (niedziela) - TATRY WYSOKIE - KRYWAŃ
26 sierpnia (niedziela) - BESKID SĄDECKI - RADZIEJOWA

Szczegóły i zapisy na stronie www.pttk-limanowa.pl
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MUZEUM REGIONALNE ZIEMI LIMANOWSKIEJ
Warsztaty „taneczne lato – wakacyjne warsztaty z tworzenia szklanych 
witraży”

4,11,18,25 lipca – godz. 10:00 – 13:00  w Dworze Marsów. Wstęp wolny!
Warsztaty kaligrafii i iluminatorstwa – „Śledząc rękę XVIII wiecznego skryby”
5,19,26 lipca – godz. 12:00 – 14:00 w Dworze Marsów. Wstęp wolny!

Warsztaty „taneczne lato – wakacyjne warsztaty z tworzenia szklanych 
witraży”

1,8,22,29 sierpnia – godz. 10:00 – 13:00 w Dworze Marsów. Wstęp wolny!
Warsztaty iluminatorskie – „Fidel, giterna, lutnia,… czyli wokół muzycznych scenek w 
średniowiecznych manuskryptach”
2,9,16 sierpnia – 12:00 – 14:00 w Dworze Marsów. Wstęp wolny!
Warsztaty niespodzianka – na zakończenie wakacji 
30 sierpnia – godz. 12;00 – 14:00 w Dworze Marsów. Wstęp wolny!
Ze względów organizacyjnych prosimy o wcześniejsze zapisy na zajęcia pod nr tel. 18 3372042 lub w siedzibie 
Muzeum Regionalnego Ziemi Limanowskiej przy ul. Józefa Marka 13 w Limanowej.

LIPIEC

SIERPIEŃ

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
Konkurs plastyczny „Wakacje moich marzeń”
Do 22 czerwca – Dzieci w wieku przedszkolnym oraz klasy 0 – 6 szkoły 

podstawowej. Filia biblioteczna w Sowlinach
Spotkanie autorskie pt. „Niezwykłe wakacje” z Beatą Ostrowiecką
30 czerwca – godz. 11:00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Limanowej

Warsztaty manualne „Folk–art.”
2,4,9,11,16,18,23,25 lipca - godz. 10:00 – 12:00. Dzieci od 6 lat 

Warsztaty „Językowe czwartki”
5,12,19,26 lipca – godz. 10:00 – 11:00 i 13:00 – 14:00. Dla dzieci od 7 lat
Spotkania „Filmowe piątki”
W każdy piątek miesiąca w godz. 13:00 – 15:00. Wstęp bez ograniczenia wiekowego.
Warsztaty z robotyki 
30 lipca do 3 sierpnia. Dla dzieci w wieku 6 – 14 lat.
Zapisy prowadzi i wszelkie informacje  udziela Oddział dla dzieci Miejskiej Bibliotek Publicznej w Limanowej 
tel:  18 3372 140 w. 106 lub e-mail: dzieci@mbp.limanowa.pl

CZERWIEC

LIPIEC

LIMANOWSKI DOM KULTURY
Warsztaty plastyczne (prow. Wiesława Frączek) – pracownia plastyczna 
ul. Reymonta 3, w sali nr 44 oraz w plenerze 

3,10, 17 lipca – grupa młodsza (8-12 lat)
4, 11, 18 lipca – grupa starsza (12-16 lat)
Od godziny 12:30 - 14:00. Warsztaty bezpłatne. Grupy po 12 osób.
Warsztaty ceramiczne (prow. Andrzej Giza) – pracownia plastyczna ul. Reymonta 3, 
w sali nr 44
5 i 12 lipca – grupa starsza (12-16 lat)
19 i 26 lipca – grupa młodsza (8-12 lat) 
Od godziny 17:30 do 19:30. Warsztaty bezpłatne. Grupy po 12 osób.
Warsztaty gitarowe (prow. Ireneusz Fołta) 
2,9,16 lipca – godz. 13:00 – 14:30. Od 8 lat. Grupy 12 osobowe.
Limanowa w kadrze – warsztaty foto video
6,13,20,27 lipca – godz. 14:00 – 16:00.  Od 12 lat. Grupy 12 osób. Wstęp wolny!
Kółko szachowe (prow. Ryszard Ewert) 
6,13,20,27 lipca – godz. 16:00 – 17:30. Grupy bez ograniczeń wiekowych. Grupy 15 osób.
Spotkanie z Radioklubem Beskid 
6,13,20,27 lipca – godz. 18:00 – 19:00. Od 8 lat. Grupa 12 osób. Wstęp wolny!
Warsztaty z robotyki 
09 – 13 lipca – godz. 13:00 – 16:00. Od 6 lat. Grupa 16 osób. Koszt 250 zł.

Warsztaty ceramiczne (prow. Andrzej Giza)
9 i 16 sierpnia – grupa młodsza (8 – 12 lat)

23 i 30 sierpnia – grupa starsza (12 – 16 lat) 
Od godziny 17:30 – 19:30. Grupy po 12 osób. Wstęp wolny!
Warsztaty gitarowe (prow. Ireneusz Fołta)
6, 13,20,27 sierpnia – godz. 13:00 – 14:30. Od 8 lat. Grupy 12 osób.  
Limanowa w kadrze – warsztaty foto video
3,10,17,24 sierpnia – 14:00 – 16:00. Od 12 lat. Grupy 12 osób. Wstęp wolny!
Kółko szachowe (prow. Ryszard Ewart)
3,10,17,24 sierpnia – godz. 16:00 – 17:30. Grupy bez ograniczeń wiekowych. 
Grupy 15 osób.
Spotkanie z Radioklubem Beskid
3,10,17,24 sierpnia – godz. 18:00 – 19:00. Od 8 lat. Grupy 12 osób. Wstęp wolny!
Warsztaty z robotyki
30.07 – 3.08 – godz. 14:00 – 17:00. Od 6 lat. Grupa 16 osób. Koszt 250 zł.

ZAPISY DO WSZYSTKICH GRUP WARSZTATOWYCH OSOBNO NA LIPIEC I SIERPIEŃ. 

LIPIEC

SIERPIEŃ

IMPREZY KULTURALNO-PROMOCYJNE
JARMARK PATRIOTYCZNY ŚW. MARII MAGDALENY „W drodze do wolności”
15 lipca (niedziela) Park Miejski
Korowód historyczny, prezentacje oraz występy grup rekonstruktorów historycznych,
Jarmark historyczny z udziałem grup rekonstrukcyjnych, gra miejska pt: „Za wolną 
ojczyznę – Akcja Burza,”, pokaz filmu niemego "Pan Tadeusz” (1928 r.), spektakle 
obrzędowe, pokazy zespołów regionalnych oraz koncert w wykonaniu limanowskiego 
artysty Łukasza Jemioły (wraz z zespołem) o tematyce patriotycznej nawiązującej stylem 
do muzyki z dwudziestolecia międzywojennego i okupowanej Polski.

ŚWIĘTO MIASTA - DNI LIMANOWEJ 
21-22 lipca (sobota-niedziela) Plac przy LDK
Koncerty: DODA& VIRGIN, Zespoły LACHERSI, GÓRALSI, NO BROTHERS oraz imprezy 
towarzyszące: Limanowski Talent Show, animacje dla najmłodszych, dyskoteka, wesołe 
miasteczko, gastronomia

XXI LETNIE KONCERTY MUZYKI KAMERALNEJ I ORGANOWEJ
27 lipca – Ireneusz Wyrwa – muzyczna podróż po Europie
24 sierpnia – akordeoniści Klaudiusz Baran i Rafał Grzaka
godz. 18.30 – Bazylika pw. Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej 

BESKIDZKIE RYTMY I SMAKI
26 sierpnia (niedziela) Park Miejski 
Impreza promująca lokalna kulturę i kulinaria w ramach akcji Odkryj Beskid Wyspowy

ODKRYJ BESKID WYSPOWY – wędrówka na Miejską Górę 
9 września (niedziela) 9.00
Impreza turystyczna mająca na celu popularyzację górskich wędrówek po Beskidzie 
Wyspowym połączona z modlitwą. Godz. 9.00 wyjście z przewodnikiem z Rynku i godz. 
11.00 Msza Święta na szczycie góry oraz koncert Zespołu „Vena” i konkursy.

WAKACJE W KINIE „KLAPS” 
27 czerwca – Traktorek Florek (6+)
4 lipca – Zielona szkoła (6+)
11 lipca – Niewidzialny chłopiec (8+)
18 lipca – Traktorek Florek – Nowe przygody (6+)
25 lipca – Wielka Wyprawa Oskara (6+)
1 sierpnia – Dzieci z Bullerbyn (6+)
8 sierpnia – Traktorek Florek ratuje farmę (6+)
22 sierpnia – Moja żyrafa (4+)
29 sierpnia – Przygoda Nelly (9+)

Bilety w cenie: 5 zł

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

24 czerwca (niedziela) - MAŁA FATRA - MAŁY ROZSUCIEC 
8 lipca ( niedziela) -  PIENINY SPISKIE
22 lipca (niedziela) -  BESKID WYSPOWY - JASIEŃ 
5 sierpnia (niedziela) -  GORCE - POŁUDNIOWYMI STOKAMI GORCÓW
19 sierpnia (niedziela) - TATRY WYSOKIE - KRYWAŃ
26 sierpnia (niedziela) - BESKID SĄDECKI - RADZIEJOWA

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



WYDAWCA:
URZĄD MIASTA LIMANOWA
ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa
tel. 18/337 20 54, fax 18/337 10 41
e-mail: sekretariat@miasto.limanowa.pl

NAKŁAD: 3000 egz.


