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Za nami okres ośmiu lat, w którym 
z Państwa woli pracowałem jako 
burmistrz dla rozwoju naszej Ma-
łej Ojczyzny. Czas ten był dla mnie 
dużym wyróżnieniem i zaszczytem 
oraz poważnym wyzwaniem. Do-
łożyłem wszelkich starań, aby go 
dobrze wykorzystać, zapewniając 
dynamiczny rozwój naszego mia-
sta. Nie bez znaczenia było moje 
wcześniejsze doświadczenie, za-
równo jako starosty, jak i prywat-
nego przedsiębiorcy zajmującego 
się  pozyskiwaniem dofinansowań 
dla samorządów. Mamy spójną wi-
zję pięknego i funkcjonalnego mia-
sta, którą realizujemy choć wielu 
uważało ją za nierealną.  Chcemy, 
aby Limanowa była miastem do-
brego życia, dbającym o wszyst-
kich mieszkańców, od najmłod-
szych do najstarszych, aby miasto 
i jego infrastruktura były przyjazne 
i wygodne dla potrzeb codziennych, 

wypoczynku, rozrywki i rozwoju 
kulturalnego. By poprzez ochronę 
środowiska i zmniejszenie jego za-
nieczyszczenia oraz rozwój terenów 
wypoczynkowych sprzyjać zdro-
wemu życiu mieszkańców. Dobra 
organizacja przestrzeni publicznej, 
wykorzystanie wszystkich moż-
liwości rozwojowych są naszym 
nadrzędnym celem i działaniem 
każdego dnia. Wiele już zrobiliśmy, 
to nas cieszy, bo jest to praca za-
równo dla nas, jak i dla naszych 
dzieci oraz wnuków. Rozwój miasta 
to wynik wspólnej pracy wszystkich 
mieszkańców. To dzięki Państwa 
pracowitości i przedsiębiorczości, 
osiągamy wysokie dochody do bu-
dżetu miasta, potrzebne na wkład 
własny do realizacji inwestycji, któ-
ry jest niezbędny do pozyskiwania 
środków zewnętrznych. O tym, że 
zmierzamy dobrą drogą świadczą 
opinie ludzi odwiedzający po latach 
Limanową, wyrażające się w sło-
wach: „jak tu się zmieniło, jak to 
miasto wyładniało”. Również o tym, 
że miasto się zmienia i rozwija 
z wysoką dynamiką świadczą licz-
ne nagrody i wyróżnienia uzyskane 
w ogólnokrajowych i lokalnych ple-
biscytach, a nieoficjalnie wiemy, że 
niedługo będzie ich więcej. Niektó-
re działania autorskie realizowane 
przez nas, w skali krajowej noszą 
miano pionierskich. Wyrażamy ra-
dość z tego co już osiągnęliśmy, 
ale wiemy też że wiele dobrego 
przed nami. Obecnie rozpoczęliśmy 

przebudowę i rozbudowę parku 
miejskiego. Efektem działań będzie 
park o powierzchni 10 hektarów, 
w którym oprócz ścieżek pieszych 
i rowerowych wijących się wzdłuż 
i poprzek potoku Jabłonieckiego, 
będzie piękna zieleń, dużo kwiatów, 
altany i miejsca aktywnego wypo-
czynku, place zabaw wraz z wod-
nym placem zabaw. Firma PARK 
M, która przygotowywała koncep-
cję, mająca doświadczenie, bowiem 
realizowała podobne inwestycje 
w dużych miastach wojewódzkich, 
twierdzi, że niewiele w kraju jest 
takich parków, jaki powstanie w Li-
manowej. Trwa również przebudo-
wa i rozbudowa Limanowskiego 
Domu Kultury, gdzie powstanie: 
duża sala widowiskowa na 450 
miejsc, nowoczesne kino, scena na 
koncerty i sztuki teatralne. Powsta-
nie wiele pomieszczeń, które posłu-
żą do rozwijania pasji i zdolności 
artystycznych dzieci, młodzieży 
i dorosłych.
W trosce o rozwój czytelnictwa 
budujemy bibliotekę. Miejska bi-
blioteka uzyska nową siedzibę z no-
woczesną wypożyczalnią i czytelnią 
oraz piękną salą wystawową. W tym 
zakresie sięgamy po najlepsze roz-
wiązania techniczne, organizacyjne 
i informatyczne. Swoimi działania-
mi objęliśmy również usprawnienie 
komunikacji miejskiej. Wreszcie po 
wielu staraniach, w naszym mieście 
będzie nowy, funkcjonalny dworzec 
autobusowy, na którym krzyżować 

Szanowni Mieszkańcy Miasta Limanowa!
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się będą wszystkie linie komunika-
cyjne. Na nowym dworcu będzie 
miejsce na poczekalnię, miejsce 
dla TAXI oraz estetyczną zieleń 
i fontannę. Budynek dostosowany 
będzie dla potrzeb osób niepełno-
sprawnych.
Na trasie komunikacji miejskiej sta-
ną nowe, podświetlane wiaty przy-
stankowe z elektronicznym rozkła-
dem jazdy oraz monitoringiem. Aby 
zmniejszyć ruch samochodowy 
uruchomiona zostanie komunikacja 
miejska z ekologicznymi, nisko-
podłogowymi autobusami. Wiosną 
przyszłego roku rozpocznie się re-
witalizacja rynku. Nowy rynek będą-
cy wizytówką miasta, zostanie od-
nowiony, zyska nową lepszą funk-
cjonalność, przystanek komunikacji 
miejskiej, kawiarnię w „buzodro-
mie”, będzie miejscem zachęcają-
cym do spotkań. Piętrowy parking 
tuż obok Bazyliki rozwiąże problem 
miejsc parkingowych w centrum 
miasta. Wymienione inwestycje są 
już rozpoczęte i na nie są już zakon-
traktowane środki. Pracujemy usil-
nie nad tym, aby solidnie dopilno-
wać projektów wykonawczych. To 
pierwszy etap, kolejno trzeba nad-
zorować przebieg wykonania, aby 
to na co wszyscy czekamy, co ma 
nam służyć i cieszyć zostało staran-
nie zrealizowane.  

Przed nami autorski program 
mieszkaniowy, który już niedłu-
go ruszy. W planach jest również 
wprowadzenie karty mieszkańca, 
ale o tym na kolejnych stronach 
Informatora. W minionych latach 
dokładnie analizowaliśmy każdy 
wydatek, prowadziliśmy systema-
tyczną i bieżącą analizę naszych 
możliwości finansowych. Mądre 
gospodarowanie środkami budże-
towymi pozwoliło na zrealizowanie 
zaplanowanych inwestycji, a także 
sukcesywne pokrywanie bieżących 
wydatków miasta i wszelkich świad-
czeń pracowniczych. Nasz budżet 
jest zrównoważony i stale rośnie. 
W roku 2010 był na poziomie 47,5 
mln zł, w obecnym roku jest na po-
ziomie 102 mln zł. To też pokazuje 
jaka duża jest dynamika rozwoju 
miasta, a to pozwala na perspekty-
wiczny rozwój teraz i w kolejnych 
latach. Na stronach Informatora 
Miejskiego pokazujemy zdjęcia in-
westycji zrealizowanych, pokazuje-
my to co w trakcie i jakie są dalsze 
plany w poszczególnych dziedzi-
nach. Zachęcam do zapoznania się 
z  nimi.
Szanowni Państwo! Mamy przy-
gotowany plan rozwoju naszego 
miasta i jest on realizowany. Wy-
konane są projekty budowlane, na 
dużą część mamy podpisane umo-
wy o dofinansowanie, na pozosta-

łe przygotowane są wnioski lub są 
w trakcie przygotowania. Myślę, 
że dotychczasowa praca może po-
twierdzić, że merytorycznie i orga-
nizacyjnie jesteśmy gotowi to wy-
konać. Wieloletni program finanso-
wy jest pozytywnie zweryfikowany 
przez Regionalną Izbę Obrachun-
kową, a to potwierdza, że nie są to 
fantazje, ale  finansowo jesteśmy 
do tego przygotowani. Nie brakuje 
nam sił i zapału, aby dalej rozwi-
jać Limanową. Tak samo jak cztery 
lata temu pisałem „nie chodzi nam 
o stołki, bo jak chce się coś zro-
bić, to nie ma czasu na siedzenie”. 
Przez te osiem latach też się nie 
nasiedzieliśmy. Wspólnie możemy 
zmieniać dalej nasze miasto dla nas 
naszych dzieci i wnuków, aby tutaj 
chcieli żyć i mieszkać, abyśmy mo-
gli wspólnie cieszyć się, że jest nam 
tu dobrze. 21 października są wy-
bory samorządowe. Zachęcam do 
wzięcia w nich udziału. Głos każ-
dego z Państwa jest ważny. Głos 
każdego z Państwa jest  potrzebny 
i to ten głos zdecyduje w jakim 
tempie i w jakim kierunku zmie-
rzał będzie rozwój Limanowej.

Władysław Bieda

Burmistrz Miasta Limanowa 

Władysław Bieda
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Dobiega końca kadencja Rady Mia-
sta Limanowa 2014 - 2018 r. To do-
bry czas na podsumowanie wspo-
mnienia i refleksje. Pierwsza sesja 
odbyła się 1 grudnia 2014 r. Radni 
wybrali wówczas przewodniczącą 
i wiceprzewodniczących Rady Mia-
sta Limanowa oraz powołali pięć 
komisji: rewizyjną, finansowo - bu-
dżetową i rozwoju gospodarczego,  
oświaty, zdrowia i pomocy spo-
łecznej, kultury, sportu i turystyki 
oraz gospodarki komunalnej, bez-
pieczeństwa, porządku publicznego 
i ochrony środowiska, które według 
kompetencji zajmowały się proble-
mami i zadaniami miasta. 

Przez 4 lata Rada Miasta Limanowa 
obradowała na 75 sesjach i podjęła 
481 uchwał. Liczba sesji wydaje się 
dość duża, bowiem niezależnie od 
planowanych posiedzeń, ze wzglę-
du na terminowość i wagę spraw 
radni brali udział w sesjach na wnio-
sek burmistrza, aby zrealizować jak 
najwięcej zadań mających na celu 
poprawę życia mieszkańców. Każdy 
radny pracował w dwóch komisjach 
merytorycznych, podczas których 
opiniowano wszystkie uchwały, 
objęte porządkiem obrad sesji oraz 
poruszano ważne dla naszego mia-
sta zagadnienia. Praca radnych była 
wykonywana z dużym zaangażowa-
niem i miała na celu rozwój infra-
struktury, promocję oraz rozwój 
społeczno - kulturalny Limanowej. 
W sprawach ważnych dla nasze-
go miasta wszyscy radni potrafili 
się porozumieć. Mam nadzieję, że 
spełniliśmy Państwa oczekiwania. 
Serdecznie dziękuję za życzliwość, 
wsparcie, ciepłe słowa i krytyczne 
uwagi oraz liczne rozmowy i suge-
stie dotyczące naszej pracy. 
Dziękuję również za to, że z woli 
wyborców, mieszkańców Lima-

nowej mogliśmy sprawować tak 
zaszczytną funkcję. Wyrazy uzna-
nia i podziękowanie składam Panu 
Władysławowi Biedzie Burmistrzo-
wi Miasta Limanowa, wszystkim 
pracownikom Urzędu Miasta, Prze-
wodniczącym Zarządów Osiedli 
za 4 - letnią dobrą merytoryczną 
współpracę, a także za solidną, rze-
telną pracę i odpowiedzialne, pełne 
zaangażowania wykonywanie obo-
wiązków.
Szanowni Państwo! Koniec kaden-
cji zbiega się z ważnym dla naszej 
Ojczyzny wydarzeniem. Wolna Pol-
ska jest najwyższym dobrem każ-
dego Polaka i od nas zależy przy-
szłość  Rzeczpospolitej. W roku 
jubileuszu  100-lecia odzyskania 
przez Polskę niepodległości Miesz-
kańcom Limanowej, życzę wszel-
kiego dobra i szczęścia w życiu 
osobistym. Zachęcam wszystkich 
do wzięcia udziału w wyborach sa-
morządowych.

Szanowni Państwo!

RADA MIASTA LIMANOWA 
(kadencja 2014-2018)

Jolanta Juszkiewicz – 
Przewodnicząca Rady Miasta,

Leszek Woźniak  
Wiceprzewodniczący Rady Miasta, 

Jan Winiewski – 
Wiceprzewodniczący Rady Miasta

Radni: Adam Dębski, Antoni Dyląg, 
Irena Grosicka, Janusz Kądziołka, 

Adam Król, Piotr Musiał, 
Stanisław Orzechowski, 

Walenty Rusin, Wiesław Sędzik, 
Wojciech Struzik (†), 

Mieczysław Sukiennik, 
Mateusz Wroński.

Jolanta Juszkiewicz

Przewodnicząca Rady Miasta 

Jolanta Juszkiewicz

Przewodnicząca Rady Miasta
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W wyniku rozmachu inwestycyjnego w latach 2011 - 2018 zrealizowano  oraz  rozpoczęto inwestycje 
o łącznej wartości  173 mln zł.  W tym do końca 2018 r. zrealizowano inwestycje za 133,5 mln zł, a na 
rozpoczęte zabezpieczono środki w budżecie.
Na to pozyskaliśmy 83 mln zł środków zewnętrznych, z których do końca 2018 r. wykorzystamy 
67,2 mln zł.
Wszystko to wymaga pokaźnego wkładu własnego, który pokryliśmy z dochodów własnych oraz 
z zaciągniętych kredytów w wysokości 35 mln zł. Ale trzeba pamiętać, że w tej kwocie mieszczą się spłacone 
przez nas kredyty w wysokości 15 mln zaciągnięte przez poprzedniego burmistrza. 
Zestawienie liczb: 173 mln zł inwestycji, z 20 mln zł przyrostu zadłużenia samo się broni i bez żadnych 
wątpliwości zasługuje na miano rozsądnej i słusznej polityki inwestycyjnej.

Wydatki inwestycyjne
zrealizowane w latach 2011-2018

Polityka finansowa 
realizowana w latach 2011-2018

200

17
3 

m
ln

 z
ł

w
ar

to
ść

 in
w

es
ty

cj
i 

og
ół

em
 (z

re
al

izo
w

an
yc

h
 i 

ro
zp

oc
zę

ty
ch

)

w
ar

to
ść

 in
w

es
ty

cj
i 

zr
ea

liz
ow

an
yc

h 
do

 k
oń

ca
 2

01
8 

r.

w
yd

at
ko

w
an

e 
śr

od
ki

 ze
w

nę
trz

ne
 

do
 k

oń
ca

 2
01

8 
r.

za
ci

ąg
ni

ęt
y 

kr
ed

yt

po
zy

sk
an

e 
śr

od
ki

 ze
w

nę
trz

ne

133,5
mln zł

83
mln zł 67,2

mln zł
35

mln zł

Miasto realizujące rozsądną politykę finansową
w

ar
to

ść
 in

w
es

ty
cj

i 
og

ół
em

 (z
re

al
izo

w
an

yc
h

 i 
ro

zp
oc

zę
ty

ch
)

w
ar

to
ść

 in
w

es
ty

cj
i 

w
ar

to
ść

 in
w

es
ty

cj
i 



Nr 29/20186 www.miasto.limanowa.pl          www.facebook.com/MiastoLimanowawww.miasto.limanowa.pl          www.facebook.com/MiastoLimanowa

DROGI
Jedną z wielkich i ciągle nierozwiązanych bolączek naszego miasta są powtarzające się często zatory 
komunikacyjne, wynikłe z rosnącej liczby pojazdów, a także z niedostatecznych inwestycji właścicieli dróg 
tranzytowych: krajowych, wojewódzkich i powiatowych, przebiegających przez miasto.  
Samorząd we własnym zakresie robi co może, aby sytuację poprawić. W latach 2011-2018 wybudowano 
i zmodernizowano ponad 30 kilometrów ulic miejskich. Poniżej zamieszczamy mapę miasta, na której 
zaznaczone są kolorem czerwonym te drogi, które zostały zmodernizowane. 

Limanowa – miasto ładu komunikacyjnego i inwestycji drogowych

zaznaczone są kolorem czerwonym te drogi, które zostały zmodernizowane. zaznaczone są kolorem czerwonym te drogi, które zostały zmodernizowane. 

SPIS WYREMONTOWANYCH ULIC: Sikorskiego, 
Ceglarska, Kasprowicza, Lipowa, Jabłoniecka, 
Kamienna, Wiejska, Zacisze, Zarębki, Żuławskiego, 
Paderewskiego, Wojska Polskiego, Kopernika, 
Targowa, Moniuszki, Beskidzka, Bystra, 
Kochanowskiego, Szwedzka, Czecha, Kolejowa, 
Jońca, Łąkowa, Sportowa, Sucha, Reymonta, 
Bednarzy, Drzewna, Musiała, Koszarska, Drożdża, 
Polna (przecznica), Zadziele, Węgrzynowicza, Nowa, 
Sienkiewicza, Szopena, Mickiewicza, Bednarczyka, 
Tabora, Podlipowe, Grunwaldzka, Rzeczna, Narutowicza, 
Bulwary, Harcerska, Boczna, Klonowa, Akacjowa, Bema, 
Brożka, Leśna, Łososińska, Gawrona, Beka, Orkana, Szkolna, 
Partyzantów, Witkacego, Owocowa, Kowalskiego, Konopnickiej, 
Kilińskiego, Wąska, Źródlana, Zięby, Graniczna, Słoneczna, 
Małachowskiego, Przyłęckiego, Podhalańska,  Fabryczna, Zygmunta Augusta, 
Armińskiego, Wróbla.

Kolorem czerwonym zaznaczono drogi, 
które zostały zmodernizowane w latach 2011-2018
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Jak widać zrobiliśmy sporo, ale nadal są drogi wymagające modernizacji, przy zachowaniu obecnego 
tempa za 5 lat niewiele zostanie tych nieoznaczonych na czerwono. Problem komunikacyjny naszego 
miasta jest złożony i bardzo poważny, dlatego  nasze działania są kompleksowe i obejmują szeroki zakres. 
Absolutnie nie rezygnujemy z zabiegów o wybudowanie obwodnicy i nieustannie staramy się w tym tema-
cie zabiegając u wszystkich osób, które o tym decydują i u tych, których opinia jest ważna w tej sprawie. 
Zanim powstanie obwodnica musimy zrobić wszystko, aby rozśrodkować ruch w mieście między innymi 
poprzez wybudowanie nowych połączeń dróg miejskich. Dlatego też prowadzimy liczne prace projektowe 
i koncepcyjne, które muszą wyprzedzać realizację i pozwalają starać się o środki zewnętrzne.

Są to strategiczne inwestycje drogowe, ale oprócz nich mamy remonty istniejących dróg i ich moderniza-
cje, których nie wymieniamy z nazwy, ale z mapy zamieszczonej z drogami widać, które nie były remonto-
wane.

• złożyliśmy wniosek do Narodowego Programu Przebudowy Dróg 
Gminnych i Powiatowych na budowę ulicy łączącej ul. Piłsudskiego 
z ul. Kusocińskiego obok Przedszkola nr 2,

• podejmiemy działania dla zmodernizowania ul. Kamiennej, aby 
uzyskać dwupasowe połączenie od ul. Krakowskiej do 
ul. Łososińskiej. Prace na projektem tej drogi byłyby już zakończone, 
ale musieliśmy się wstrzymać ze względu na rozpoczynające się 
prace projektowe linii kolejowej, która w tym rejonie zmieni trochę 
przebieg,

• trwają prace projektowo-koncepcyjne przedłużenia ul. Sikorskiego 
tak, aby uzyskać połączenie z ul. Starowiejską. Jest to połączenie 
bardzo potrzebne, bo w sytuacji gdy droga gminna na Podlipowym 
zostanie przebudowana przez Gminę, to ruch od strony Słopnic 
zablokuje ul. Józefa Marka,

• projektowana jest budowa nowej drogi łączącej ul. Kościuszki 
(Gwizdówka), z ul. M.B. Bolesnej w miejscu skrzyżowania z ul. Polną,

• planujemy wydłużenie ul. Mickiewicza z projektowanym połączeniem 
opisanym wyżej. W ten sposób udrożniony zostanie teren, który 
obecnie jest niedostępny,

• w trakcie opracowywania jest projekt na nową ulicę, równoległą do 
ul. Brożka, łączącą ul. Kochanowskiego z odnogą od ul. Kościuszki, 
która również byłaby wydłużona tak, aby powstało drugie połączenie 
od ul. Kościuszki do ul. Kochanowskiego,

• opracowywany jest projekt modernizacji ul. Polnej ul. Mordarskiej 
z połączeniem do ul. Ks. Rachwała,

• przygotowane są dokumenty pod realizację w trybie „zaprojektuj 
i wybuduj”, połączenia ul. Józefa Marka przy ZUS z ul. Sikorskiego – 
jest to bardzo ważne i konieczne połączenie, bo widzimy że na ul. 
Józefa Marka są korki. Działanie to również odciąży centrum miasta,

• w przygotowaniu są materiały do modernizacji ul. Małachowskiego 
i udrożnienia jej do ul. Bronisława Czecha.

Limanowa – miasto ładu komunikacyjnego i inwestycji drogowych

ul. Fabryczna

ul. Armińskiego

ul. Z. Augusta
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SKRZYŻOWANIA
W latach 2011 – 2018 przebudowano 8 skrzyżowań dróg na terenie miasta, na skrzyżowania z ruchem 
okrężnym poprawiające bezpieczeństwo i przepustowość.

Limanowa – miasto ładu komunikacyjnego i inwestycji drogowych

Skrzyżowanie ulic: Z. Augusta i Żwirki i Wigury

Skrzyżowanie ulic: Targowej i KopernikaSkrzyżowanie ulic: Piłsudskiego, Tarnowskiej, Krakowskiej i Lipowej

Skrzyżowanie ulic: Tarnowskiej i Łososińskiej Skrzyżowanie ulic: M.B. Bolesnej, Moniuszki
i Targowej

Skrzyżowanie ulic: J. Marka i Z. Augusta

Skrzyżowanie w ciągu ul. Piłsudskiego Skrzyżowanie w ciągu ul. Grunwaldzkiej

Skrzyżowanie w ciągu ul. Jordana
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We wszystkich tych inwestycjach chociaż niektóre nie dotyczą dróg miej-
skich, miasto uczestniczyło finansowo. Jeżeli były to drogi miejskie, to 
pokrywaliśmy całość inwestycji z budżetu miasta, a jeżeli innych zarząd-
ców to w części. Skrzyżowania z ruchem okrężnym są najlepszym rozwią-
zaniem, gdyż przepustowość takich skrzyżowań jest największa, rzadziej 
tworzą się korki i mniej jest wypadków. 

Będziemy budować i zabiegać o powstanie kolejnych skrzyżowań 
z ruchem okrężnym:
• rondo na skrzyżowaniu ul. Piłsudskiego, ul. Kopernika, ul. Jana Pawła II 

i ul. Kolejowej.  Wykonano już ze środków miasta projekt i po uzyskaniu 
pozwolenia budowlanego, projekt ten został przekazany do Generalnej
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Otrzymaliśmy już deklarację, że 
budowa ruszy w 2019 r.

• rondo w ciągu ul. Sikorskiego, w połączeniu ul. Z. Augusta 
z ul. Sikorskiego 

• rondo na skrzyżowaniu ul. M.B. Bolesnej z ul. Polną 
i ul. Kochanowskiego

Limanowa – miasto ładu komunikacyjnego i inwestycji drogowych

Rondo w ciągu ul. M.B. Bolesnej

Rondo w ciągu ul. J. Marka

Rondo w ciągu ul. Piłsudskiego
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W latach 2011 – 2018 wybudowano 2 mosty w ciągu ul. Targowej i ul. Dudka, zmodernizowano 
2 mosty w ciągu ul. Grunwaldzkiej i ul. Szwedzkiej oraz wybudowano 2 kładki dla pieszych: na potoku 
Starowiejskim i potoku Mordarka.

Limanowa – miasto ładu komunikacyjnego i inwestycji drogowych

Most w ciągu ul. Targowej Most w ciągu ul. Szwedzkiej

Most w ciągu ul. Grunwaldzkiej Most w ciągu ul. Dudka (w trakcie realizacji)

Kładka na potoku Mordarka Kładka na potoku Starowiejskim

MOSTY
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Najpilniejszą inwestycją mostową dla naszego miasta, jest most w ciągu ul. Lipowej, z połączeniem do 
ronda. Projekt wykonawczy do tej inwestycji zrobiony jest od 4 lat, lecz w związku z utrudnianiem 
uzyskania pozwolenia przez niektóre osoby mieszkające w sąsiedztwie mostu, inwestycja ta odsunęła się 
w czasie. Most jest potrzebny i trzeba go wykonać, a poza tym architektura jego jest ładna 
i uatrakcyjni tę część miasta. 

Dla odciążenia centrum miasta niezbędne jest połączenie ul. Sikorskiego z ul. Z. Augusta. 
W przeciwnym razie udrożnienie ul. Lipowej w Sowlinach, nie przyniesie oczekiwanego skutku.  
Przygotowaną mamy tę inwestycję do realizacji w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Jeżeli ten tryb będzie 
niemożliwy do realizacji, to w styczniu 2019 r. będziemy zlecać projekt budowlany.

Limanowa – miasto ładu komunikacyjnego i inwestycji drogowych

Wizualizacja mostu w ciągu ul. Lipowej 

Most w ciągu ul. Lipowej 
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W latach 2011-2018 utworzono ponad 1000 miejsc parkingowych.

Limanowa – miasto ładu komunikacyjnego i inwestycji drogowych

Miejsca parkingowe przy ul. B. Czecha

Miejsca parkingowe w ciągu ul. B. CzechaMiejsca parkingowe przy ul. Kopernika

Miejsca parkingowe przy ul. Jordana Miejsca parkingowe przy ul. M. Konopnickiej

Dzisiaj chyba nikt już nie pamięta, jaki w 2010 roku 
był w naszym mieście deficyt miejsc parkingowych 
i ile było hałasu medialnego, gdy pierwszym zarzą-
dzeniem jakie wydał burmistrz, było odgrodzenie 
placu przed hotelem „Siwy Brzeg”, aby można tam 
parkować samochody. Przez całe 8 lat przebudo-
wując kolejne drogi w mieście, budowaliśmy przy 
nich miejsca do parkowania. Łącznie wybudowali-
śmy ich ponad 1000. Starania nasze wychodziły 
poza drogi zarządzane przez miasto. I tak z miej-
skich środków, sfinansowaliśmy zmianę projektu 
ul. Piłsudskiego, która jest drogą krajową, aby przy 
niej powstały miejsca do parkowania, gdyż pierwot-
ny projekt tego nie przewidywał. Dzisiaj mamy 

parkingi praktycznie na terenie całego miasta, ale 
widać, że samochodów przybywa i dalej są rejony, 
gdzie tych miejsc brakuje. Szczególnie dotyczy to 
centrum Limanowej. Dlatego też, w programie 
rewitalizacji ujęty jest piętrowy parking przy 
ul. Łazarskiego, tuż obok Bazyliki. Już na wiosnę 
przyszłego roku, rozpoczną się roboty budowlane 
przy parkingu. Po zakończeniu inwestycji miasto 
zyska ok. 270 do 300 nowych miejsc parkingo-
wych. Górna płyta parkingu będzie na poziomie 
placu przy kościele, a z niższych poziomów będą 
schody i winda. Tam też chcemy zlokalizować 
toalety, które zostaną przeniesione z rynku. 

PARKINGI
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Limanowa – miasto ładu komunikacyjnego i inwestycji drogowych

Aby poprawić dostępność do Przedszkola Nr 2 
w Sowlinach, wybudowane będzie połączenie 
drogowe pomiędzy ul. Piłsudskiego, a ul. Kusociń-
skiego z miejscami do parkowania tak, aby rodzice 
mogli bezpieczne dowozić dzieci do przedszkola 
i mieli miejsce do zatrzymania na czas doprowadze-
nia i odbioru dziecka. Planujemy również wykonać 
zjazd przed budynek Zespołu Szkolno - Przedszkol-
nego Nr 4 przy ul. Reymonta, wyposażony również 
w miejsca do parkowania. Prowadzimy rozmowy 
z zarządcą drogi krajowej, aby podobne rozwiązanie 
wykonać przy Szkole Podstawowej nr 2. 

W ramach programu niskoemisyjny transport miej-
ski planowane jest wybudowanie dwóch parkingów 
na obrzeżach miasta, aby osoby przyjeżdżające do 
miasta samochodami, mogły tam zaparkować 
nieodpłatnie i korzystając z komunikacji miejskiej 
poruszać się po mieście. Jest to sposób na obniże-
nie ruchu kołowego w mieście. To większe przed-
sięwzięcia parkingowe natomiast przy przebudowie 
kolejnych ulic, jeżeli pozwoli na to szerokość pasa 
drogowego również będą powstawać parkingi.

Miejsca parkingowe przy ul. Piłsudskiego

Parking obok Limanowskiego Domu Kultury Parking plac - Mój Rynek Parking przy ul. Jordana
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Limanowa – miasto dbające o ochronę środowiska

Miasto zaopatrywane jest w wodę przez Miejski 
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 
sp. z o.o., z powierzchniowego ujęcia na rzece Łoso-
sina. Cenę wody cały czas mamy jedną z najniższych 
w porównaniu do sąsiednich miast, dla gospodarstw 
domowych w 2018 r. dla miasta Limanowa: 
3,66 zł/ m3, a dla porównania: w Nowym Sączu 
7,46 zł/m3, w Gorlicach 4,38 zł/ m3, w Myślenicach 
4,54 zł/m3.
Stacja uzdatniania wody pamiętała początek lat 
70-tych. W ostatnich latach doprowadziliśmy do jej 
modernizacji, która obejmowała: układ filtrów filtracji 
pośpiesznej ciśnienia poprzez wymianę filtrów pozio-
mych na pionowe szt. 6, wraz z wymianą galerii ruro-
ciągów dla ich zasilania oraz dostawą i montażem 
nowej armatury zaporowej i regulacyjnej. Przebudo-
wano system zasilania elektrycznego oraz sterowania 
z dostawą i montażem sprężarek (2 szt.), dmuchaw 
do płukania symultanicznego z instalacją dystrybucji 
powietrza do poszczególnych filtrów. Ważnym 
elementem zmiany technologii, jest zamiana dezyn-
fekcji wody z chloru na dwutlenek chloru, co ewident-
nie podnosi jej jakość, tak smakową jak i zdrowotną. 
Modernizacja stacji uzdatniania wody kosztowała 
2.087.500 zł. To bardzo duży krok w kierunku zabez-
pieczenia miasta w dobrą wodę, ale optymalne funk-
cjonowanie wodociągów, w tym uzyskanie wysokie-
go stopnia jakości wody można uzyskać przez wyko-
nanie drugiego etapu modernizacji stacji uzdatniania 
wody. Miasto ma już koncepcję oraz program funk-
cjonalno-użytkowego II etapu modernizacji. Zakłada 
on budowę nowej pompowni pośredniej sklarowanej 
wody, nowego bloku magazynowania przygotowania 
i dozowania chemikaliów. Zakłada też wdrożenie 
nowego systemu wysokosprawnej kompaktowej 
koagulacji i sedymentacji wspomaganej mikropia-
skiem. W ramach II etapu (szacowany koszt – 
5.800.000 zł), konieczna jest budowa nowej pom-
powni pokoagulacyjnej ze zbiornikiem pośrednim 
oraz niezbędna rewitalizacja obu zbiorników wody do 

płukania i rewitalizacja najważniejszego obiektu 
gospodarki osadowej – 3 odmulników. W latach 
2011 - 2018 wybudowano 9 km sieci wodociągowej 
za kwotę 4.162.200 zł. Szczegółowe położenie tych 
wodociągów przedstawia mapa miasta, na której 
kolorem różowym zaznaczono wybudowaną i zmo-
dernizowaną sieć wodociągową. Są oczywiście wciąż 
jeszcze niezaspokojone potrzeby w tym względzie. 
Posiadamy już opracowaną koncepcję dalszej rozbu-
dowy sieci wodociągowej tak, aby zaspokoić zapo-
trzebowanie miasta w całości.
Miasto ma już od dwóch lat przygotowany wniosek 
do złożenia w Programie Operacyjnym Infrastruktura 
i Środowisko (POIŚ) i oczekuje na termin nowego 
naboru. Termin ten odsuwany w czasie jest dla nas 
problemem, bo przesunął realizację tego przedsię-
wzięcia, co uniemożliwiło wywiązanie się z deklaracji 
złożonych mieszkańcom. W ramach wnioskowanego 
zakresu planuje się wykonać 12,5 km sieci wodocią-
gowej, przy czym 4 km planowane są do przebudo-
wy. Szacowany koszt przedsięwzięcia to 5.780.000 
zł. Wniosek obejmuje również II etap rozbudowy 
stacji uzdatniania wody. Liczymy jednak, że w najbliż-
szym czasie nabór zostanie ogłoszony, a my przygo-
towani jesteśmy tak pod względem formalnym jak 
i finansowym.
Nieustannie  poszukujemy  możliwości zapewnienia 
miastu czystej, zdrowej wody źródlanej, jak na razie 
bezskutecznie. Niedaleko stacji uzdatniania wody 
znajduje się 10-metrowa  studnia z wodą źródlaną, 
z której przed wojną wodę czerpały zakłady drzewne 
„Bednarnia”, ale niestety została przez poprzedników 
sprzedana. Wykopaliśmy w pobliżu, ale nie natrafili-
śmy na źródła, będziemy szukać dalej metodą wierce-
nia studni głębinowych, bo nawet przy bardzo nowo-
czesnej stacji uzdatniania wody, przy poborze 
powierzchniowym z rzeki nigdy nie osiągniemy jako-
ści wody źródlanej. W ostateczności, gdy te poszuki-
wania nie dadzą efektu, pozostanie kosztowne spro-
wadzanie wody z miejsc znacznie oddalonych.

SIEĆ WODOCIĄGOWA
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Limanowa – miasto dbające o ochronę środowiska
Mapa sieci wodociągowej miasta z wyszczególnieniem sieci 

wybudowanej i zmodernizowanej w latach 2011-2018

kolorem różowym zaznaczono sieci wybudowane i zmodernizowane w latach 2011-2018
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Limanowa – miasto dbające o ochronę środowiska

W naszym mieście oczyszczalnię ścieków i sieć 
kanalizacyjną obsługuje  Miejski Zakład Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o.  Cenę ście-
ków  mamy na średnim poziomie w porównaniu do 
sąsiednich miast. W 2018 r. cena ścieków Limano-
wej dla gospodarstw domowych wynosi 5,9 zł/m3. 
Dla porównania w Nowym Sączu 8,31 zł/ m3, Gorli-
cach 4,43 zł/m3 i Myślenicach 9,1 zł/m3. Staramy 
się, aby obniżyć tę cenę między innymi poprzez 
obniżenie kosztów energii elektrycznej.  W tym celu 
za kwotę 620 tys. zł, wybudowaliśmy 100 KW-tową 
instalację fotowoltaiczną, wytwarzającą prąd pod 
wpływem promieni słonecznych. Wypełniając 
normy ochrony środowiska dokończono moderni-
zację osadnika Imhoffa oraz stacji zlewczej ścieków 
dowożonych. Zbudowano zbiornik pośredni osadu 
oraz przebudowano osadniki wspomagające 
i poletka osadowe. Wykonano roboty zewnętrzne 
zagospodarowania terenu poprzez budowę i prze-
budowę dróg. Gruntownie przebudowano prze-
pompownię ścieków przy ul. Lipowej, gdzie wdro-
żono niewymagający stałej obsługi system stero-
wania automatycznego, wyposażonego w system 
ochrony bezobsługowych przepompowni ścieków 
wraz z transmisją danych, umożliwiającą zdalny 
monitoring pracy przepompowni. Ponadto zamon-
towano bezobsługową kratę samoczyszczącą, zmo-
dernizowano komorę czerpną i halę pomp, odno-
wiono budynek pompowni oraz zmodernizowano 
sieć wodno-kanalizacyjną, elektryczną i AKPiA. 

Łączny koszt wykonanych prac na oczyszczalni 
i przepompowni wyniósł  8.580.202 zł.
Wybudowano 25 km sieci kanalizacyjnej za kwotę 
15.921.500 zł. Rozmieszczenie nowo wybudowa-
nych i zmodernizowanych sieci pokazane jest na 
mapie miasta i oznaczono kolorem żółtym. To nie 
zaspokoiło potrzeb wszystkich mieszkańców i jest 
jeszcze sporo do zrobienia. Mamy przygotowany 
wniosek, który swym zakresem oprócz wody, obej-
muje również zadania związane z gospodarką ście-
kową i od dwóch lat czeka on na ogłoszenie naboru 
w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środo-
wisko. Wniosek ten obejmuje bardzo szeroki zakres 
rozbudowy sieci kanalizacyjnej. Po zrealizowaniu 
tego zakresu właściwie pojedyncze budynki 
w bardzo rozproszonej zabudowie na terenie 
miasta, byłyby bez kanalizacji. To musimy zrobić 
i przystąpimy do tego niezwłocznie, po zakwalifiko-
waniu naszego wniosku. Jest tam również zawarte 
zadanie rozbudowy oczyszczalni ścieków oraz 
wykonanie takich usprawnień, które pozwolą obni-
żyć cenę ścieków. 
Rozumiemy zniecierpliwienie mieszkańców ocze-
kujących na kanalizację. Opóźnienie nie jest przez 
nas zawinione. Miasto jest przygotowane do kom-
pleksowego uporządkowania gospodarki ścieko-
wej, jednak nie jesteśmy w stanie wykonać tego 
z własnych środków. Dlatego czekamy na urucho-
mienie programu.

Modernizacja oczyszczalni ścieków Modernizacja oczyszczalni ścieków Fotowoltaika

SIEĆ KANALIZACYJNA
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Limanowa – miasto dbające o ochronę środowiska
Mapa sieci kanalizacji sanitarnej miasta z wyszczególnieniem sieci 

wybudowanej i zmodernizowanej w latach 2011-2018

kolorem żółtym zaznaczono sieci wybudowane i zmodernizowane w latach 2011-2018



Nr 29/201818 www.miasto.limanowa.pl          www.facebook.com/MiastoLimanowawww.miasto.limanowa.pl          www.facebook.com/MiastoLimanowa

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MIESZKAŃCÓW
W ramach pozyskiwania funduszy na wsparcie eko-
logicznych inwestycji dla mieszkańców, Miasto 
Limanowa już w 2016 roku złożyło pierwszy wnio-
sek o dofinansowanie do wymian na ekologiczne 
urządzenia grzewcze. Dofinansowanie „KAWKA” 
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Krakowie nie zostało zreali-
zowane ze względu na brak środków. Dlatego też 
zostały złożone kolejne dwa wnioski na wymianę 
245 urządzeń w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego dla Województwa Małopolskiego 
(RPO). Dzięki tym działaniom, 8 listopada 2017 
roku została podpisana umowa z Urzędem Marszał-

kowskim Województwa Małopolskiego na kwotę 
1.363.552,51 zł z przeznaczeniem na wymianę 95 
kotłów na gaz i biomasę. W ramach tego projektu 
mieszkańcy podpisali 72 umowy, z czego 41 zreali-
zowało już inwestycje. Miasto udzieliło mieszkań-
com dotacji na kwotę 524.472,28 zł. W ramach 
powyższych projektów wykonano również 238 
audytów energetycznych, które wykazały, że ok. 
30 % budynków wymaga termomodernizacji. 
W związku z powyższym, trwają przygotowania 
w celu złożenia kolejnego wniosku w listopadzie br. 
Tym razem dotacje będą wspierać nie tylko wymia-
nę kotłów, ale także termomodernizacje tych 

budynków, które wymagają zarówno docieplenia 
jak i wymiany źródła ogrzewania. To możliwość 
uzyskania nawet do 14 tys. dotacji na wymianę 
kotła i centralnego ogrzewania, a w przypadku osób 
najuboższych - nawet do 25 tys. na prace termomo-
dernizacyjne.
Duże starania poczyniono również w celu pozyska-
nia wsparcia finansowego dla mieszkańców na 
dofinansowania instalacji fotowoltaicznych. Aby 
zwiększyć szanse pozyskania funduszy na 160 
wnioskowanych instalacji - Miasto podpisało 
Umowę Partnerską z gminami: Limanowa, Słopni-
ce, Tymbark, Laskowa, Łukowica, a także złożyło 
wniosek w ramach konkursu Ministerstwa  Energii 
o certyfikacje klastra „LimaNOWA”. Projekt, który 
przygotowało Miasto Limanowa jako jeden z 19 na 
57 złożonych zakwalifikował się na ostateczną listę 
rankingową. Pomimo uzyskania wysokiej ilości 
punktów, nie otrzymał jednak dofinansowania 
i znajduje się na drugim miejscu listy rezerwowej.

Limanowa – miasto dbające o ochronę środowiska
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 LIFE - EDUKACJA MIESZKAŃCÓW - BAZA WIEDZY 

Bardzo ważnym elementem w działaniach proeko-
logicznych jest również edukacja i informowanie 
mieszkańców o możliwych do uzyskania dotacjach. 
Od końca roku 2017 roku Miasto jest partnerem 
programu LIFE IP MALOPOLSKA. Program jest 
narzędziem wspierającym wdrażanie w życie 
Programu Ochrony Powietrza. Dzięki temu miesz-
kańcy mogą uzyskać bezpośrednio informacje 
o dotacjach u Ekodoradcy, brać udział w edukacyj-
no-informacyjnych wydarzeniach plenerowych. 
W placówkach oświatowych prowadzone są akcje, 
spektakle i warsztaty dotyczące ochrony powietrza. 
Również tam zostały przekazane oczyszczacze 
powietrza. W okresie zimowym wykonywane są 
termowizje budynków mieszkalnych, systematycz-
nie prowadzona jest również baza inwentaryzacji 
źródeł ogrzewania na terenie Miasta. Przy współ-
pracy z Krakowskim Alarmem Smogowym w okre-
sie zimowym na początku 2017 r. dokonano pierw-
szych pomiarów zanieczyszczenia powietrza.

POMIARY ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA 
W celu podnoszenia świadomości mieszkańców 
zdecydowano się na stały monitoring jakości 

powietrza w Mieście. Z końcem lutego 2018 r. 
rozpoczęto pomiary jakości powietrza i parametrów 
środowiskowych. Urządzenie pomiarowe EcoGuard 
jest przenośne i stacjonuje w różnych częściach 
miasta. Jest ono wyposażone w czujniki, które reje-
strują stężenia zanieczyszczeń powietrza i  gazów, 
tj: temperaturę, wilgotność, ciśnienie, zanieczysz-
czenia pyłami PM1, PM2.5, PM10, CO, CO2, NO, 
NO2, SO2, O3. Wyniki pomiarów można śledzić na 
stronie miasta, a także skorzystać z bezpłatnej apli-
kacji na urządzenia mobilne.   

USUWANIE AZBESTU
Realizując „Program usuwania azbestu i wyrobów 
zawierających azbest z terenu Miasta Limanowa do 
roku 2032”, w latach 2011 - 2018 przy wsparciu 
finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie 
zostało usuniętych 735 ton wyrobów zawierających 
azbest. Z możliwości bezpłatnego usunięcia takich 
odpadów skorzystało 276 osób fizycznych i 18 
pozostałych podmiotów i jednostek. W 2018 roku 
do odbioru przygotowane jest kolejnych 70 ton 
odpadów azbestowych. Usuniecie tego odpadu 
nastąpi zgodnie z realizacją projektu pn. „Komplek-
sowe usuwanie azbestu z terenu Miasta Limanowa” 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020. 
Miasto podpisało umowę o dofinansowanie do tego 
projektu z Zarządem Województwa Małopolskiego 
na kwotę  189.750,60 zł.

Limanowa – miasto dbające o ochronę środowiska
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OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE
Na przestrzeni ośmu lat Miasto Limanowa, przy 
wsparciu zawnętrzym, zakupiło 4 samochody dla 
Ochotniczych Straży Pożarnych (w tym: Mercedes – 
średni samochód ratowniczo-gaśniczy, Tatra – 
samochód pożarniczy, IVECO – średni samochód 
ratowniczo-gaśniczy, Ford – lekki samochód pożar-
niczy) na łączną kwotę 1.528.601 zł. Na bieżące 
utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych Miasto 
wydatkowało 368.942 zł. Środki przeznaczone 
zostały m.in. na zakup paliwa do pojazdów i urzą-
dzeń, ubezpieczenie strażaków i pojazdów, bieżące 
naprawy, szkolenie strażaków ochotników, utrzy-
manie obiektów (ogrzewanie, media). Przeprowa-
dzony został remont remizy OSP Łososina Górna, 
w ramach którego budynek został ocieplony, 
wymieniona stolarka, ogrzewanie na gazowe, wyre-
montowano sanitariaty, wymieniono grzejniki 
i posadzki. Koszt remontu wyniósł 112.986 zł. 
Ponadto w 2013 roku wybudowano kanał deszczo-
wy przy budynku OSP Limanowa na co wydano 
kwotę 47.649 zł. Strażacy OSP Limanowa w latach 
2011-2018 wyjeżdżali do pożarów, zabezpieczeń 
miejsc zdarzeń (wypadki drogowe, zanieczyszczenia 
drogi przez wyciekające oleje z samochodów itp.), 
zabezpieczenia rejonu i na szkolenia 333 razy, 
a z OSP Łososina Górna 395 razy.
STRAŻ MIEJSKA I MONITORING
Na potrzeby Straży Miejskiej zakupiony został 

samochód Fiat Sedici za kwotę 30.000 zł. Rozbudo-
wany został monitoring miejski, w ramach którego 
zakupiono 59 kamer na kwotę 61.300 zł. Dzięki tej 
inwestycji monitoringiem objęta jest większość ulic 
centrum miasta oraz miejsca szczególnego zagroże-
nia bezpieczeństwa.
KOMENDA POWIATOWA POLICJI
W latach 2011-2018 Miasto Limanowa przekazało 
dotację na Fundusz Wsparcia Policji w kwocie 
157.000 zł na dodatkowe patrole w okresie letnim, 
dofinasowanie zakupu 4 pojazdów oraz doposażenie 
pomieszczeń Komendy Powiatowej Policji w Lima-
nowej. 
PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA
Na przestrzeni ośmiu lat Miasto Limanowa przezna-
czyło kwotę 50.000 zł na współfinansowanie Pań-
stwowej Straży Pożarnej w Limanowej, dofinanso-
wanie zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych, 
a także zakup aparatów ochrony dróg oddechowych 
oraz sprężarek do napełniania butli powietrznych.
MIASTECZKO RUCHU DROGOWEGO
Miasto Limanowa zrealizowało zadanie pn.: Budowa 
Miasteczka Ruchu Drogowego w Limanowej 
w ramach konkursu pod nazwą: "Budowa miaste-
czek ruchu drogowego (rowerowego) w wojewódz-
twie małopolskim". Miasteczko ruchu drogowego 
lokalizowane jest w samym sercu miasta Limanowa 
- „Ścieżka zdrowia” przy ul. Kusocińskiego. Inwe-
stycja polegała na budowie jezdni i ścieżek rowero-
wych o powierzchni utwardzonej wynoszącej 
1191 m2 oraz budowie małej architektury związanej 
z tematyką miasteczka ruchu drogowego i rekreacją. 
Miasteczko obrazuje rzeczywiste miejsca na 
drogach, gdzie obowiązują ściśle określone zasady 
poruszania się. Korzystanie z placu daje możliwość 
umiejętności nabywania wiedzy, a jednocześnie jej 
praktycznego wykorzystania. Dodatkowo samorząd 
zakupił 22 gokarty, z których dzieci mogą korzystać 
zupełnie za darmo. Koszt inwestycji to ok. 
280 tys. zł, z czego miasto uzyskało z Województwa 
Małopolskiego dotację w wysokości 50%.
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Remonty i modernizacja remiz OSP w Limanowej i Łososinie Górnej

Zakup samochodów bojowych i sprzętu ratowniczego dla OSP w Limanowa i OSP Łososina Górna

Wybudowanie miasteczka ruchu drogowego przy ul. Kusocińskiego

Miejski system monitoringu
– instalacja kamer

Dofinansowanie zakupu
6 samochodów policyjnych

Dofinansowanie zakupu karetek
dla Szpitala Powiatowego
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niczne oraz system rozliczania opłat za wyżywienie 
w stołówkach szkolnych. Łączna wartość wykona-
nych inwestycji oświatowych w latach 2011-2018 
wyniosła 4.203.634 zł. Utworzono dwa nowe 
przedszkola:  Miejskie Przedszkole Nr 3 wchodzące 
w strukturę Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 
i Miejskie Przedszkole Nr 4 w Zespole Szkolno – 
Przedszkolnym Nr 4.  Ponadto w ZSP Nr 1 wyre-
montowano piwnice zalane jeszcze w czasie powo-
dzi w 1997 roku, które od tamtego czasu były wyłą-
czone z użytkowania. Dziś tam mieści się szatnia 
dla uczniów, toalety, harcówka, pomieszczenia dla 
kółek przedmiotowych. Miasto Limanowa corocz-
nie finansuje organizację dodatkowych zajęć spor-
towych dla uczniów w zakresie piłki nożnej, koszy-
kówki, siatkówki, tenisa stołowego, nauki gry 
w szachy, zajęć teatralnych, nauki pływania, nauki 
jazdy na nartach, dofinansowuje konkursy organi-
zowane przez szkoły, wycieczki  klasowe oraz  
wypoczynek dzieci i młodzieży. Dbałość o bazę 
dydaktyczną, a także duży wkład pracy nauczycieli 
i rodziców, powoduje, że  uczniowie szkół zajmują 
corocznie wysokie miejsca w konkursach przed-
miotowych i tematycznych oraz w przeglądach arty-
stycznych i zawodach sportowych. Od wielu lat 
wyniki testu kompetencji i egzaminu gimnazjalnego 
naszej młodzieży są wyższe od średnich wyników 
Powiatu Limanowskiego, województwa małopol-
skiego, czy kraju. Promowanie  sukcesów oraz 
osiągnięć uczniów i nauczycieli jest ważnym działa-
niem mobilizującym do jeszcze lepszej i efektyw-
niejszej pracy, stąd też w Limanowej od lat organi-
zowane jest na zakończenie roku szkolnego uroczy-
ste podsumowanie osiągnięć uczniów połączone 
z wręczeniem nagród dla uczniów i listów gratula-
cyjnych dla nauczycieli i rodziców.
Plany na przyszłość:
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1
W najbardziej pokrzywdzonej ze względu na brak 
miejsca szkole, zostanie przeorganizowane otocze-

nie, aby możliwe było wybudowanie boiska przysz-
kolnego, placu zabaw dla dzieci oraz estetycznej 
przestrzeni, służącej na relaks w czasie przerw 
lekcyjnych. Przebudowa dotychczasowych pomie-
-szczeń mieszkalnych pozwoli na poszerzenie miej-
sca dla przedszkolaków.
Szkoła Podstawowa Nr 2
Wybudowany zostanie plac zabaw i rekreacji przy 
boisku przyszkolnym oraz przeprowadzony zosta-
nie remont wnętrza budynku.
Szkoła Podstawowa Nr 3
Powiększona zostanie stołówka szkolna poprzez 
rozbudowę budynku, przystosowany zostanie plac 
wewnętrzny do wykorzystania na relaks dla 
uczniów w przerwach międzylekcyjnych oraz wyre-
montowany zostanie plac przy hali sportowej.
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4
Zmodernizowane zostaną lokale przedszkola, 
a w jednym wolnym skrzydle budynku powstanie 
centrum obozów szkoleniowych i zielonej szkoły, 
ponadto wyremontowany i rozbudowany zostanie 
parking przyszkolny. 
Wszystko to pozwoli na lepsze funkcjonowanie 
naszych szkół i przedszkoli, a także przyniesie 
oszczędności, które zostaną przeznaczone na zakup 
wyposażenia sal i pracowni przedmiotowych.

W latach 2011- 2018 wykonano termomoderni-
zację w czterech szkołach miejskich, polegającą 
na wymianie instalacji centralnego ogrzewania 
i kotłowni, zastosowano nowoczesne i oszczęd-
ne kotły kondensacyjne wyposażone w wyso-
kiej klasy automatykę. To była bardzo potrzeb-
na i pilna inwestycja, bo instalacje miały po 
kilkadziesiąt lat, przez co obiekty były niedo-
grzane i w każdej chwili groziły awarie, mogące 
spowodować zamknięcie szkoły. W celu 
zmniejszenia kosztów utrzymania budynków 
we wszystkich szkołach wymieniono lampy na 
LED, a na dachach szkół zamontowano ogniwa 
fotowoltaiczne wytwarzające energię elektrycz-
ną z promieni słonecznych. Ponadto wykonano 
remonty sal lekcyjnych oraz wyposażono  gabi-
nety profilaktyki zdrowotnej, kuchnie i jadalnie. 
Zakupiono nowy sprzęt komputerowy i tablice 
interaktywne, wprowadzono dzienniki elektro- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1

Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4

Szkoła Podstawowa Nr 3

Szkoła Podstawowa Nr 2
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niczne oraz system rozliczania opłat za wyżywienie 
w stołówkach szkolnych. Łączna wartość wykona-
nych inwestycji oświatowych w latach 2011-2018 
wyniosła 4.203.634 zł. Utworzono dwa nowe 
przedszkola:  Miejskie Przedszkole Nr 3 wchodzące 
w strukturę Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 
i Miejskie Przedszkole Nr 4 w Zespole Szkolno – 
Przedszkolnym Nr 4.  Ponadto w ZSP Nr 1 wyre-
montowano piwnice zalane jeszcze w czasie powo-
dzi w 1997 roku, które od tamtego czasu były wyłą-
czone z użytkowania. Dziś tam mieści się szatnia 
dla uczniów, toalety, harcówka, pomieszczenia dla 
kółek przedmiotowych. Miasto Limanowa corocz-
nie finansuje organizację dodatkowych zajęć spor-
towych dla uczniów w zakresie piłki nożnej, koszy-
kówki, siatkówki, tenisa stołowego, nauki gry 
w szachy, zajęć teatralnych, nauki pływania, nauki 
jazdy na nartach, dofinansowuje konkursy organi-
zowane przez szkoły, wycieczki  klasowe oraz  
wypoczynek dzieci i młodzieży. Dbałość o bazę 
dydaktyczną, a także duży wkład pracy nauczycieli 
i rodziców, powoduje, że  uczniowie szkół zajmują 
corocznie wysokie miejsca w konkursach przed-
miotowych i tematycznych oraz w przeglądach arty-
stycznych i zawodach sportowych. Od wielu lat 
wyniki testu kompetencji i egzaminu gimnazjalnego 
naszej młodzieży są wyższe od średnich wyników 
Powiatu Limanowskiego, województwa małopol-
skiego, czy kraju. Promowanie  sukcesów oraz 
osiągnięć uczniów i nauczycieli jest ważnym działa-
niem mobilizującym do jeszcze lepszej i efektyw-
niejszej pracy, stąd też w Limanowej od lat organi-
zowane jest na zakończenie roku szkolnego uroczy-
ste podsumowanie osiągnięć uczniów połączone 
z wręczeniem nagród dla uczniów i listów gratula-
cyjnych dla nauczycieli i rodziców.
Plany na przyszłość:
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1
W najbardziej pokrzywdzonej ze względu na brak 
miejsca szkole, zostanie przeorganizowane otocze-

nie, aby możliwe było wybudowanie boiska przysz-
kolnego, placu zabaw dla dzieci oraz estetycznej 
przestrzeni, służącej na relaks w czasie przerw 
lekcyjnych. Przebudowa dotychczasowych pomie-
-szczeń mieszkalnych pozwoli na poszerzenie miej-
sca dla przedszkolaków.
Szkoła Podstawowa Nr 2
Wybudowany zostanie plac zabaw i rekreacji przy 
boisku przyszkolnym oraz przeprowadzony zosta-
nie remont wnętrza budynku.
Szkoła Podstawowa Nr 3
Powiększona zostanie stołówka szkolna poprzez 
rozbudowę budynku, przystosowany zostanie plac 
wewnętrzny do wykorzystania na relaks dla 
uczniów w przerwach międzylekcyjnych oraz wyre-
montowany zostanie plac przy hali sportowej.
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4
Zmodernizowane zostaną lokale przedszkola, 
a w jednym wolnym skrzydle budynku powstanie 
centrum obozów szkoleniowych i zielonej szkoły, 
ponadto wyremontowany i rozbudowany zostanie 
parking przyszkolny. 
Wszystko to pozwoli na lepsze funkcjonowanie 
naszych szkół i przedszkoli, a także przyniesie 
oszczędności, które zostaną przeznaczone na zakup 
wyposażenia sal i pracowni przedmiotowych.

W latach 2011- 2018 wykonano termomoderni-
zację w czterech szkołach miejskich, polegającą 
na wymianie instalacji centralnego ogrzewania 
i kotłowni, zastosowano nowoczesne i oszczęd-
ne kotły kondensacyjne wyposażone w wyso-
kiej klasy automatykę. To była bardzo potrzeb-
na i pilna inwestycja, bo instalacje miały po 
kilkadziesiąt lat, przez co obiekty były niedo-
grzane i w każdej chwili groziły awarie, mogące 
spowodować zamknięcie szkoły. W celu 
zmniejszenia kosztów utrzymania budynków 
we wszystkich szkołach wymieniono lampy na 
LED, a na dachach szkół zamontowano ogniwa 
fotowoltaiczne wytwarzające energię elektrycz-
ną z promieni słonecznych. Ponadto wykonano 
remonty sal lekcyjnych oraz wyposażono  gabi-
nety profilaktyki zdrowotnej, kuchnie i jadalnie. 
Zakupiono nowy sprzęt komputerowy i tablice 
interaktywne, wprowadzono dzienniki elektro-
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ŻŁOBEK MIEJSKI
Zmodernizowano i dostosowano budynek Żłobka 
Miejskiego do obecnie wymaganych warunków 
ppoż. i sanitarnych. W wyniku modernizacji uzyska-
no 14 dodatkowych miejsc. Łączna wartość wyko-
nanych robót wraz z wyposażeniem nowych sal dla 
dzieci wyniosła 409.825 zł, w tym dofinasowanie 
z Programu MALUCH - 112.000 zł, środki z budżetu 
miasta 297.825 zł.  
Ponadto wykonano termomodernizację budynku 
żłobka polegającą na wymianie instalacji centralne-
go ogrzewania i wymianie kotłowni na nową. 

Wymieniono oświetlenie  na lampy LED,  zamonto-
wano ogniwa fotowoltaiczne. Wartość wykonanych 
prac wyniosła 503.675,15 zł, w tym  dofinansowa-
nie 302.155 zł, środki z budżetu miasta 201.520 zł. 
Roczny koszt funkcjonowania Żłobka wynosi ponad 
1.200.000 zł, w tym dofinansowanie na funkcjono-
wanie 14 miejsc z Programu MALUCH+ 25.600 zł, 
wpłaty od rodziców - 352.000 zł (czesne i wyżywie-
nie). Z budżetu miasta na wydatki bieżące żłobka 
przeznaczana jest kwota około 822.000 zł rocznie. 

WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE
Utworzono dwa nowe przedszkola tj. Miejskie 
Przedszkole Nr 3 działające w Zespole Szkolno – 
Przedszkolnym Nr 1 i Miejskie Przedszkole Nr 4 
działające w Zespole Szkolno – Przedszkolnym 
Nr 4. Obecnie w przedszkolach miejskich jest 550 
miejsc dla przedszkolaków, w tym: w Miejskim 
Przedszkolu Nr 1 – 200, w Miejskim Przedszkolu 
Nr 2 – 150, w Miejskim Przedszkolu Nr 3 – 125, 
w Miejskim Przedszkolu Nr 4 – 75. Średnio-
roczny koszt prowadzenia przedszkoli to kwota 
4.790,000 zł. Subwencja oświatowa na dzieci 
sześcioletnie jest uzależniona od liczby sześciolat-
ków w przedszkolach i w roku 2018 wynosi ona 
568.550 zł. Dochody z tytułu wpłat rodziców za 
korzystanie z wychowania przedszkolnego to rocz-
nie średnio 177.000 zł. Z budżetu miasta na wydatki 
bieżące przedszkoli ponoszona jest kwota około 
4.000.000 zł.  Na rozbudowę i dostosowanie obiek-
tów Miejskich Przedszkoli Nr 1 i Nr 2 do obecnie 
wymaganych warunków przeciwpożarowych i sani-
tarnych poniesiono wydatki inwestycyjne o łącznej 
wartości 1.214.822 zł.
Zakres wykonanych prac w Miejskim Przedszkolu 
Nr 1: rozbudowa klatki schodowej i wyposażenie jej 
w urządzenia zapobiegające zadymieniu, wykonanie 
instalacji oświetlenia awaryjnego, wykonanie izola-
cji ścian piwnic, drenaż opaskowy, wykonanie 
zejścia zewnętrznego do piwnic, odbudowa 
i remont schodów zewnętrznych wejściowych 
i bocznych, wykonanie tarasów zewnętrznych, 
roboty remontowe i modernizacyjne wewnętrzne 
w piwnicach, na parterze i na piętrze, modernizacja 
i rozbudowa instalacji kanalizacyjnej, wodociągo-
wej i centralnego ogrzewania, wykonanie chodnika 
przy budynku – wartość robót 597.903 zł, w tym: 
dofinansowanie z budżetu państwa – 298.950 zł, 
środki własne 298.953 zł. 

Zakres robót wykonanych w Miejskim Przedszkolu 
Nr 2 to: wykonanie nadbudowy budynku przed-
szkola wraz z wykonaniem dachu nad dobudowaną 
częścią oraz remontem pozostałej części zadasze-
nia budynku, montaż stolarki okiennej i drzwiowej 
wewnętrznej i zewnętrznej, przebudowa wewnętrz-
nej klatki schodowej i wyposażenie jej w urządzenia 
zapobiegające zadymieniu, wykonanie instalacji 
oświetlenia awaryjnego, wykonanie izolacji ścian 
piwnic oraz roboty ociepleniowe stropów i elewacji, 
wykonanie drenażu, modernizacja i rozbudowa 
instalacji kanalizacyjnej, wodociągowej i  ppoż. oraz 
centralnego ogrzewania. Wartość robót 616.919 zł, 
dofinansowanie z budżetu państwa – 278.523 zł, 
środki własne 338.396 zł. 
Wykonano termomodernizację budynków prze-
szkoli Nr 1 i Nr 2 polegającą na wymianie instalacji 
centralnego ogrzewania i wymianie kotłowni na 
nowe. Ponadto zamontowano oświetlenia na lampy 
LED i zamontowane ogniwa fotowoltaiczne. War-
tość wykonanych prac w Miejskim Przedszkolu 
Nr 1 wyniosła 224.467 zł, w tym dofinansowanie 
134.657 zł, środki z budżetu miasta 89.809 zł. 
W Miejskim Przedszkolu Nr 2 wartość wykonanych 
prac wyniosła 130.516 zł, w tym dofinansowanie 
78.296 zł, środki z budżetu miasta 52.219 zł.

PRZEDSZKOLA I ŻŁOBEK
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Limanowa - miasto dbające o edukację przedszkolną 
oraz modernizacje obiektów przedszkolnych

ŻŁOBEK MIEJSKI
Zmodernizowano i dostosowano budynek Żłobka 
Miejskiego do obecnie wymaganych warunków 
ppoż. i sanitarnych. W wyniku modernizacji uzyska-
no 14 dodatkowych miejsc. Łączna wartość wyko-
nanych robót wraz z wyposażeniem nowych sal dla 
dzieci wyniosła 409.825 zł, w tym dofinasowanie 
z Programu MALUCH - 112.000 zł, środki z budżetu 
miasta 297.825 zł.  
Ponadto wykonano termomodernizację budynku 
żłobka polegającą na wymianie instalacji centralne-
go ogrzewania i wymianie kotłowni na nową. 

Wymieniono oświetlenie  na lampy LED,  zamonto-
wano ogniwa fotowoltaiczne. Wartość wykonanych 
prac wyniosła 503.675,15 zł, w tym  dofinansowa-
nie 302.155 zł, środki z budżetu miasta 201.520 zł. 
Roczny koszt funkcjonowania Żłobka wynosi ponad 
1.200.000 zł, w tym dofinansowanie na funkcjono-
wanie 14 miejsc z Programu MALUCH+ 25.600 zł, 
wpłaty od rodziców - 352.000 zł (czesne i wyżywie-
nie). Z budżetu miasta na wydatki bieżące żłobka 
przeznaczana jest kwota około 822.000 zł rocznie. 

WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE
Utworzono dwa nowe przedszkola tj. Miejskie 
Przedszkole Nr 3 działające w Zespole Szkolno – 
Przedszkolnym Nr 1 i Miejskie Przedszkole Nr 4 
działające w Zespole Szkolno – Przedszkolnym 
Nr 4. Obecnie w przedszkolach miejskich jest 550 
miejsc dla przedszkolaków, w tym: w Miejskim 
Przedszkolu Nr 1 – 200, w Miejskim Przedszkolu 
Nr 2 – 150, w Miejskim Przedszkolu Nr 3 – 125, 
w Miejskim Przedszkolu Nr 4 – 75. Średnio-
roczny koszt prowadzenia przedszkoli to kwota 
4.790,000 zł. Subwencja oświatowa na dzieci 
sześcioletnie jest uzależniona od liczby sześciolat-
ków w przedszkolach i w roku 2018 wynosi ona 
568.550 zł. Dochody z tytułu wpłat rodziców za 
korzystanie z wychowania przedszkolnego to rocz-
nie średnio 177.000 zł. Z budżetu miasta na wydatki 
bieżące przedszkoli ponoszona jest kwota około 
4.000.000 zł.  Na rozbudowę i dostosowanie obiek-
tów Miejskich Przedszkoli Nr 1 i Nr 2 do obecnie 
wymaganych warunków przeciwpożarowych i sani-
tarnych poniesiono wydatki inwestycyjne o łącznej 
wartości 1.214.822 zł.
Zakres wykonanych prac w Miejskim Przedszkolu 
Nr 1: rozbudowa klatki schodowej i wyposażenie jej 
w urządzenia zapobiegające zadymieniu, wykonanie 
instalacji oświetlenia awaryjnego, wykonanie izola-
cji ścian piwnic, drenaż opaskowy, wykonanie 
zejścia zewnętrznego do piwnic, odbudowa 
i remont schodów zewnętrznych wejściowych 
i bocznych, wykonanie tarasów zewnętrznych, 
roboty remontowe i modernizacyjne wewnętrzne 
w piwnicach, na parterze i na piętrze, modernizacja 
i rozbudowa instalacji kanalizacyjnej, wodociągo-
wej i centralnego ogrzewania, wykonanie chodnika 
przy budynku – wartość robót 597.903 zł, w tym: 
dofinansowanie z budżetu państwa – 298.950 zł, 
środki własne 298.953 zł. 

Zakres robót wykonanych w Miejskim Przedszkolu 
Nr 2 to: wykonanie nadbudowy budynku przed-
szkola wraz z wykonaniem dachu nad dobudowaną 
częścią oraz remontem pozostałej części zadasze-
nia budynku, montaż stolarki okiennej i drzwiowej 
wewnętrznej i zewnętrznej, przebudowa wewnętrz-
nej klatki schodowej i wyposażenie jej w urządzenia 
zapobiegające zadymieniu, wykonanie instalacji 
oświetlenia awaryjnego, wykonanie izolacji ścian 
piwnic oraz roboty ociepleniowe stropów i elewacji, 
wykonanie drenażu, modernizacja i rozbudowa 
instalacji kanalizacyjnej, wodociągowej i  ppoż. oraz 
centralnego ogrzewania. Wartość robót 616.919 zł, 
dofinansowanie z budżetu państwa – 278.523 zł, 
środki własne 338.396 zł. 
Wykonano termomodernizację budynków prze-
szkoli Nr 1 i Nr 2 polegającą na wymianie instalacji 
centralnego ogrzewania i wymianie kotłowni na 
nowe. Ponadto zamontowano oświetlenia na lampy 
LED i zamontowane ogniwa fotowoltaiczne. War-
tość wykonanych prac w Miejskim Przedszkolu 
Nr 1 wyniosła 224.467 zł, w tym dofinansowanie 
134.657 zł, środki z budżetu miasta 89.809 zł. 
W Miejskim Przedszkolu Nr 2 wartość wykonanych 
prac wyniosła 130.516 zł, w tym dofinansowanie 
78.296 zł, środki z budżetu miasta 52.219 zł.

Miejskie Przedszkole Nr 2

Miejskie Przedszkole Nr 1 Żłobek Miejski
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SKATEPARK 
W październiku 2013 r. przy ul. Bronisława Czecha 
powstał plac przeznaczony do uprawiania sportów 
ekstremalnych (jazdy na rolkach, deskorolkach 
i rowerach) tzw. skatepark. Limanowski Skatepark ma 
wymiary ok. 18 x 38 m i umieszczone na nim są stacjo-
narne i przesuwne urządzenia: bank ramp, poręcz 
łamana, wyskocznia, murek łamany, poręcz prosta, 
poll jam, Quarter pipe, manual pad, grindbox, plastfor-
ma oraz ścianka wspinaczkowa o wysokości 5 m. 
Całkowity koszt inwestycji wyniósł 425 tys. zł, 
z czego blisko 200 tys. zł pochodziło ze środków Unii 
Europejskiej.

LODOWISKO 
Na miejscu istniejącego skateparku, w okresie zimo-
wym urządzane jest sztuczne mrożone lodowisko. 
Mobilne lodowisko ma wymiary 18 x 34 m i zabezpie-
czone jest bandami. Obiekt dostępny jest dla miesz-
kańców i turystów w okresie zimowym. Lodowisko 
funkcjonuje od grudnia do marca, jest udostępnione 
dla użytkowników nieodpłatnie i cieszy się bardzo dużą 
popularnością. W pobliżu przy lodowisku funkcjonuje 
wypożyczalnia łyżew. Na obiekcie w okresie ferii zimo-
wych organizowane są ICE PARTY - imprezy dla młod-
szych i starszych miłośników jazdy na lodzie, z muzyką 
graną na żywo przez DJ. Roczne utrzymanie lodowiska 
to koszt około 90 tys zł. 

PŁYWALNIA LIMANOWSKA 
Pływalnia w Limanowej została otwarta w lutym 
2011 r. Miasto Limanowa na mocy umowy w sprawie 
ustalenia zasad współfinansowania wydatków bieżące-
go utrzymania obiektu Krytej Pływalni z dnia 
1 grudnia 2010 r. partycypuje w kosztach utrzymania 

pływalni. Pływalnia jest obiektem niedochodowym 
i nie przynosi zysków, które pokryłyby bieżące wydatki 
utrzymania. Łącznie za lata 2011-2018 (I półrocze) 
Miasto Limanowa przekazało Powiatowi Limanowskie-
mu 2.688.633,30 zł dotacji celowej na pokrycie 50% 
wygenerowanych przez pływalnie strat stanowiących 
różnicę między dochodami, a wydatkami bieżącymi 
obiektu. Ponadto na mocy porozumienia z Powiatem, 
od trzech lat Miasto Limanowa dodatkowo finansuje 
zakup karnetów na basen dla dzieci i młodzieży szkol-
nej w ramach wychowania fizycznego. Łącznie za lata 
2016-2018 przeznaczyło na ten cel ponad 180 tys. zł. 
Na realizację programu „Już pływam” miasto w latach 
2016 - 2017 przeznaczyło kwotę 23.016 zł.

DOFINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI KLUBÓW SPOR-
TOWYCH
W Limanowej działa 8 klubów sportowych, których 
utrzymanie i działalność wspiera samorząd miejski. 
Rokrocznie działalność sportowa klubów wspierana 
jest kwotą blisko 360 tys. zł z budżetu miasta, z prze-
znaczeniem na: opłaty trenerów, pokrycie kosztów 
transportu i uczestnictwa w zawodach sportowych, 
opłaty licencyjne, ubezpieczenie zawodników, opłaty 
sędziowskie oraz zakup sprzętu i strojów sportowych 
dla zawodników. I tak samorząd dofinansowuje kluby: 
Miejski Klub Sportowy LIMANOVIA, Ludowy Klub 
Sportowy PŁOMIEŃ, Międzyszkolny Klub Sportowy: 
sekcja koszykówki i siatkówki,  Uczniowski Klub Spor-
towy PŁOMIEŃ, ARS Klub Kyokushinkai: sekcja karate 
i cheerleaders, Akademia Piłkarska LIMANOVIA, Lima-
nowski Klub Kyokushin Karate, Klub Sportowy LIMA-
NOWA-SWIM. Ponadto przyznawane są dla zawodni-
ków nagrody w sporcie za wybitne osiągnięcia, 
w kwocie 13 tys. zł rocznie.

MKS LIMANOVIA 
W trosce, aby stadion miejski był funkcjonalniejszy 
i spełniał oczekiwania zarówno zawodników, jak 
i kibiców staraniem władz miasta przeprowadzono 
dwie duże modernizacje w 2014 i 2017 roku, na 
łączną kwotę blisko 3 mln zł, przy pozyskaniu dofi-
nansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki 
w kwocie 887 tys zł. Wykonano: przebudowę trybun, 
zadaszenie części trybun i montaż nowych krzeseł, 
system monitoringu, wymieniona została podbudowa 
i naturalna nawierzchnia trawiasta na nawierzchnię 
z trawy syntetycznej, przebudowano ogrodzenia oraz 
wykonano nowe oświetlenia wokół płyty boiska, 
wykonano remont zaplecza sanitarno-szatniowego. 
Płyta boiska po remoncie ma wymiary 119 x 73,6 m, 
w pełni spełnia więc wymogi Polskiego Związku Piłki 
Nożnej dotyczące rozgrywania meczów o stawkę. 
Stadion użytkuje Miejski Klub Sportowy LIMANOVIA, 
na którego funkcjonowanie rokrocznie samorząd 
przydziela dotację z przeznaczeniem na działalność 
sportową. Ponadto miasto ponosi koszty bieżącego 
utrzymania obiektu.

KOMPLEKSY SPORTOWE ORLIK
Dwa kompleksy sportowe ORLIK wraz z zapleczami 
sanitarnymi przy ul. Z.Augusta i ul. Reymonta, wybu-
dowane w 2012 i 2013 roku, kosztowały blisko 
2,5 mln zł, a powstały dzięki pozyskanym środkom 
zewnętrznym z budżetu państwa, województwa oraz 
dofinansowaniu z budżetu miasta. Kompleks sporto-
wy ORLIK przy ul. Z. Augusta mieści: boisko piłkar-
skie o wymiarach 30 x 62 m, boisko do koszykówki 
i piłki siatkowej o wymiarach 19,1 x 32,1 m oraz 
zaplecze sanitarno-szatniowe. Kompleks sportowy 

ORLIK przy ul. Reymonta mieści: boisko piłkarskie 
o wymiarach 30 x 62 m, boisko do koszykówki i piłki 
siatkowej o wymiarach 50 x 30 m oraz zaplecze sani-
tarno-szatniowe. Do obsługi boisk zatrudnieni są 
opiekunowie - animatorzy, których zatrudnienie 
finansowane jest budżetu miasta oraz z Ministerstwa 
Sportu. Kompleksy ORLIK są udostępniane miesz-
kańcom nieodpłatnie codziennie w godzinach 15.30 – 
20.00, a w miesiącach letnich od 8.00 – 22.00.

BOISKA PRZYSZKOLNE
Dbając o tężyznę fizyczną dzieci i młodzieży samorząd 
wybudował w 2014 r.  nowe boiska sportowe przy 
Szkłach Podstawowych Nr 2 i 3. Koszt budowy boisk 
wyniósł 1,1 mln zł,  przy 281 tys zł dofinansowania 
z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Boiska mają 
wymiary: 45 m x 30 m, powierzchnię użytkową 
1320 m2 i 1262 m. Jest miejsce do gry w piłkę ręczną, 
nożną, są 2 boiska do siatkówki lub koszykówki. 
Obiekty mogą też być wykorzystywane jako korty 
tenisowe. 

STADION LKS PŁOMIEŃ w ŁOSOSINIE GÓRNEJ
Miasto jest również dysponentem stadionu sporto-
wego w Łososinie Górnej i ponosi koszty związane 
z jego utrzymaniem i funkcjonowaniem. W minionych 
latach wyremontowano zaplecza sanitarno-szatnio-
we, wymieniono instalację elektryczną, zamontowano 
wiaty dla zawodników oraz wybudowano nowe ogro-
dzenie stadionu na łączną kwotę 90 tys. zł. Stadion 
użytkuje klub LKS Płomień, na którego funkcjonowa-
nie rokrocznie samorząd przydziela dotację z przezna-
czeniem na działalność sportową. 

Limanowa – miasto sportu i rekreacji
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SKATEPARK 
W październiku 2013 r. przy ul. Bronisława Czecha 
powstał plac przeznaczony do uprawiania sportów 
ekstremalnych (jazdy na rolkach, deskorolkach 
i rowerach) tzw. skatepark. Limanowski Skatepark ma 
wymiary ok. 18 x 38 m i umieszczone na nim są stacjo-
narne i przesuwne urządzenia: bank ramp, poręcz 
łamana, wyskocznia, murek łamany, poręcz prosta, 
poll jam, Quarter pipe, manual pad, grindbox, plastfor-
ma oraz ścianka wspinaczkowa o wysokości 5 m. 
Całkowity koszt inwestycji wyniósł 425 tys. zł, 
z czego blisko 200 tys. zł pochodziło ze środków Unii 
Europejskiej.

LODOWISKO 
Na miejscu istniejącego skateparku, w okresie zimo-
wym urządzane jest sztuczne mrożone lodowisko. 
Mobilne lodowisko ma wymiary 18 x 34 m i zabezpie-
czone jest bandami. Obiekt dostępny jest dla miesz-
kańców i turystów w okresie zimowym. Lodowisko 
funkcjonuje od grudnia do marca, jest udostępnione 
dla użytkowników nieodpłatnie i cieszy się bardzo dużą 
popularnością. W pobliżu przy lodowisku funkcjonuje 
wypożyczalnia łyżew. Na obiekcie w okresie ferii zimo-
wych organizowane są ICE PARTY - imprezy dla młod-
szych i starszych miłośników jazdy na lodzie, z muzyką 
graną na żywo przez DJ. Roczne utrzymanie lodowiska 
to koszt około 90 tys zł. 

PŁYWALNIA LIMANOWSKA 
Pływalnia w Limanowej została otwarta w lutym 
2011 r. Miasto Limanowa na mocy umowy w sprawie 
ustalenia zasad współfinansowania wydatków bieżące-
go utrzymania obiektu Krytej Pływalni z dnia 
1 grudnia 2010 r. partycypuje w kosztach utrzymania 

pływalni. Pływalnia jest obiektem niedochodowym 
i nie przynosi zysków, które pokryłyby bieżące wydatki 
utrzymania. Łącznie za lata 2011-2018 (I półrocze) 
Miasto Limanowa przekazało Powiatowi Limanowskie-
mu 2.688.633,30 zł dotacji celowej na pokrycie 50% 
wygenerowanych przez pływalnie strat stanowiących 
różnicę między dochodami, a wydatkami bieżącymi 
obiektu. Ponadto na mocy porozumienia z Powiatem, 
od trzech lat Miasto Limanowa dodatkowo finansuje 
zakup karnetów na basen dla dzieci i młodzieży szkol-
nej w ramach wychowania fizycznego. Łącznie za lata 
2016-2018 przeznaczyło na ten cel ponad 180 tys. zł. 
Na realizację programu „Już pływam” miasto w latach 
2016 - 2017 przeznaczyło kwotę 23.016 zł.

DOFINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI KLUBÓW SPOR-
TOWYCH
W Limanowej działa 8 klubów sportowych, których 
utrzymanie i działalność wspiera samorząd miejski. 
Rokrocznie działalność sportowa klubów wspierana 
jest kwotą blisko 360 tys. zł z budżetu miasta, z prze-
znaczeniem na: opłaty trenerów, pokrycie kosztów 
transportu i uczestnictwa w zawodach sportowych, 
opłaty licencyjne, ubezpieczenie zawodników, opłaty 
sędziowskie oraz zakup sprzętu i strojów sportowych 
dla zawodników. I tak samorząd dofinansowuje kluby: 
Miejski Klub Sportowy LIMANOVIA, Ludowy Klub 
Sportowy PŁOMIEŃ, Międzyszkolny Klub Sportowy: 
sekcja koszykówki i siatkówki,  Uczniowski Klub Spor-
towy PŁOMIEŃ, ARS Klub Kyokushinkai: sekcja karate 
i cheerleaders, Akademia Piłkarska LIMANOVIA, Lima-
nowski Klub Kyokushin Karate, Klub Sportowy LIMA-
NOWA-SWIM. Ponadto przyznawane są dla zawodni-
ków nagrody w sporcie za wybitne osiągnięcia, 
w kwocie 13 tys. zł rocznie.
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MKS LIMANOVIA 
W trosce, aby stadion miejski był funkcjonalniejszy 
i spełniał oczekiwania zarówno zawodników, jak 
i kibiców staraniem władz miasta przeprowadzono 
dwie duże modernizacje w 2014 i 2017 roku, na 
łączną kwotę blisko 3 mln zł, przy pozyskaniu dofi-
nansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki 
w kwocie 887 tys zł. Wykonano: przebudowę trybun, 
zadaszenie części trybun i montaż nowych krzeseł, 
system monitoringu, wymieniona została podbudowa 
i naturalna nawierzchnia trawiasta na nawierzchnię 
z trawy syntetycznej, przebudowano ogrodzenia oraz 
wykonano nowe oświetlenia wokół płyty boiska, 
wykonano remont zaplecza sanitarno-szatniowego. 
Płyta boiska po remoncie ma wymiary 119 x 73,6 m, 
w pełni spełnia więc wymogi Polskiego Związku Piłki 
Nożnej dotyczące rozgrywania meczów o stawkę. 
Stadion użytkuje Miejski Klub Sportowy LIMANOVIA, 
na którego funkcjonowanie rokrocznie samorząd 
przydziela dotację z przeznaczeniem na działalność 
sportową. Ponadto miasto ponosi koszty bieżącego 
utrzymania obiektu.

KOMPLEKSY SPORTOWE ORLIK
Dwa kompleksy sportowe ORLIK wraz z zapleczami 
sanitarnymi przy ul. Z.Augusta i ul. Reymonta, wybu-
dowane w 2012 i 2013 roku, kosztowały blisko 
2,5 mln zł, a powstały dzięki pozyskanym środkom 
zewnętrznym z budżetu państwa, województwa oraz 
dofinansowaniu z budżetu miasta. Kompleks sporto-
wy ORLIK przy ul. Z. Augusta mieści: boisko piłkar-
skie o wymiarach 30 x 62 m, boisko do koszykówki 
i piłki siatkowej o wymiarach 19,1 x 32,1 m oraz 
zaplecze sanitarno-szatniowe. Kompleks sportowy 

ORLIK przy ul. Reymonta mieści: boisko piłkarskie 
o wymiarach 30 x 62 m, boisko do koszykówki i piłki 
siatkowej o wymiarach 50 x 30 m oraz zaplecze sani-
tarno-szatniowe. Do obsługi boisk zatrudnieni są 
opiekunowie - animatorzy, których zatrudnienie 
finansowane jest budżetu miasta oraz z Ministerstwa 
Sportu. Kompleksy ORLIK są udostępniane miesz-
kańcom nieodpłatnie codziennie w godzinach 15.30 – 
20.00, a w miesiącach letnich od 8.00 – 22.00.

BOISKA PRZYSZKOLNE
Dbając o tężyznę fizyczną dzieci i młodzieży samorząd 
wybudował w 2014 r.  nowe boiska sportowe przy 
Szkłach Podstawowych Nr 2 i 3. Koszt budowy boisk 
wyniósł 1,1 mln zł,  przy 281 tys zł dofinansowania 
z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Boiska mają 
wymiary: 45 m x 30 m, powierzchnię użytkową 
1320 m2 i 1262 m. Jest miejsce do gry w piłkę ręczną, 
nożną, są 2 boiska do siatkówki lub koszykówki. 
Obiekty mogą też być wykorzystywane jako korty 
tenisowe. 

STADION LKS PŁOMIEŃ w ŁOSOSINIE GÓRNEJ
Miasto jest również dysponentem stadionu sporto-
wego w Łososinie Górnej i ponosi koszty związane 
z jego utrzymaniem i funkcjonowaniem. W minionych 
latach wyremontowano zaplecza sanitarno-szatnio-
we, wymieniono instalację elektryczną, zamontowano 
wiaty dla zawodników oraz wybudowano nowe ogro-
dzenie stadionu na łączną kwotę 90 tys. zł. Stadion 
użytkuje klub LKS Płomień, na którego funkcjonowa-
nie rokrocznie samorząd przydziela dotację z przezna-
czeniem na działalność sportową. 

Skatepark Lodowisko Pływalnia Limanowska
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SIŁOWNIE ZEWNĘTRZNE
Na terenie miasta powstało już sześć siłowni 
zewnętrznych, kolejne dwie są w trakcie realizacji. 
Każda z nich wyposażona jest w sześć urządzeń, 
m. in. orbitrek, rowerki, wioślarze, urządzenia do 
ćwiczenia mięśni klatki piersiowej i brzucha. Na 
środku obiektów mieści się drewniana ławka 
w formie pierścienia okalająca drzewo. Zakup urzą-
dzeń siłowni przy ul. Kusocińskiego oraz Spacero-
wej został sfinansowany z nagród, jakie Limanowa 
zdobyła w czterech edycjach Sportowego Turnieju 
Miast i Gmin. Koszty siłowni przy ul. Polnej i Rejta-
na pokryte były z budżetu miasta – 117.600 zł. 
Budowa kolejnych siłowni była możliwa dzięki 
współpracy ze stowarzyszeniami: „Ziemia Lima-
nowska – To lubię!” oraz  Ochotniczą Strażą Pożar-
ną w Łososinie Górnej, które otrzymały dotacje 
w wysokości 100% z Lokalnej Grupy Działania 
"Przyjazna Ziemia Limanowska". Siłownie przy 
ul. Reymonta i Fabrycznej kosztowały blisko 50.000 
zł każda, siłownia przy ul. Moniuszki 54.000 zł, 
natomiast siłownia wraz z placem zabaw przy ul. 
Kasprowicza 165.000 zł. Wartość inwestycji ośmiu 
siłowni: 431.600 zł.

PLACE ZABAW
Od 2012 roku powstały cztery nowe place zabaw 
przy ulicach: Spacerowej, Piłsudskiego, Marsów 
i Reja, natomiast przy ul. Kasprowicza, Polnej 
i Kusocińskiego są w trakcie realizacji. Miasto 
Limanowa na bieżąco dba o wymianę uszkodzo-
nych elementów oraz systematycznie stara się 
doposażać istniejące już place w nowe urządzenia 
zabawowe posiadające stosowne atesty i certyfika-
ty bezpieczeństwa. Są to place zabaw przy ulicach: 
Zygmunta Augusta, Józefa Marka, Moniuszki, Rey-
monta, Metalowców i Fabrycznej.

Plac zabaw przy ul. Reymonta

Plac zabaw przy ul. Moniuszki

Siłownia zewnętrzna przy ul. Reymonta
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place zabaw zrealizowane: ul. Marsów, ul. Metalowców, ul. Fabryczna, ul. Piłsudskiego, ul. Reja, ul. Reymonta, 
ul. Spacerowa, ul. Z.Augusta, ul. Marka, ul. Moniuszki 
place zabaw w trakcie realizacji: ul. Kasprowicza, ul. Polna, ul. Kusocińskiego 
siłownie zewnętrzne zrealizowane: ul. Kusocińskiego, ul. Spacerowa, ul. Rejtana, ul. Reymonta, ul. Fabryczna, ul. Polna 
siłownie zewnętrzne w trakcie realizacji: ul. Moniuszki, ul. Kasprowicza 

Limanowa – miasto sportu i rekreacji

place zabaw zrealizowane: ul. Marsów, ul. Metalowców, ul. Fabryczna, ul. Piłsudskiego, ul. Reja, ul. Reymonta, 
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Oświetlenie ulic Nasadzenia drzew wzdłuż ścieżki zdrowia Ukwiecony Rynek

Limanowa – miasto dbające o czystość i estetykę
wskazane przez zarządy osiedli, których na terenie 
miasta jest 8. Zarządy mają w każdym roku do 
dyspozycji kwotę 160 tys. zł. Każde osiedle realizuje 
zadania za kwotę 20 tys. zł. Często te kwoty są 
wyższe, gdyż niektóre wnioski mieszkańców, wska-
zane przez Zarząd Osiedla do realizacji, wymagają 
większych nakładów finansowych i są wspomagane 
z wydatków bieżących budżetu miasta. Istotnym 
elementem dróg jest ich oświetlenie. Na terenie 
miasta zamontowanych jest 1620 lamp. W tej liczbie 
424 lampy stanowią własność miasta. W bieżącym 
roku realizowana jest rozbudowa oświetlenia przy 
ul. Willowej, Gajowej, Polnej, Szymanowskiego, 
Strażackiej.

GOSPODARKA ODPADAMI
W 2013 r. utworzono w Limanowej Gminny Punkt 
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, zloka-
lizowany na terenie oczyszczalni ścieków przy 
ul. Moczarki. Punktem zarządza Miejski Zakład 
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o. o. 
w Limanowej. Punkt przyjmuje nieodpłatnie od 
mieszkańców miasta odpady komunalne takie jak: 
przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie 
i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektro-
niczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, 
zużyte opony, odpady zielone, odpady budowlane 
i rozbiórkowe stanowiące odpad komunalny. 
W ostatnich  latach w Punkcie zgromadzono nastę-
pujące ilości odpadów: w 2015 r. – 4,8 ton, w 2016 
r. – 18,5 ton, w 2017 r. – 33 tony. Rada Miasta 
Limanowa objęła zorganizowanym systemem 
odbioru i zagospodarowania odpadów komunal-

nych wszystkie nieruchomości zamieszkałe na tere-
nie miasta. Firmy wykonujące odbiór odpadów 
komunalnych wyłaniane są w trybie przetargu 
nieograniczonego. W ostatnich latach z miasta 
wywieziono: w 2015 r. – 4,2 tony, w 2016 r. – 4,6 
tony, w 2017 r. – 5,3 tony.
Miasto Limanowa osiągnęło następujące wskaźniki 
odzysku i recyklingu odpadów:
1. Ograniczenie masy odpadów komunalnych 
ulegających biodegradacji przekazywanych do skła-
dowania: w roku 2016 – 37,4% a w roku 2017 – 0 
przy dopuszczalnym poziomie 45%
2. Recykling, przygotowanie do ponownego użycia 
i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpa-
dów komunalnych: w 2013 r. – 12%, w 2014 r. – 
17%, w 2015 r. – 50%, w 2016 r. – 68,7% 
i w 2017 r. – 30,6%, przy wymaganym poziomie 
20%.
3. Recykling, przygotowanie do ponownego użycia 
i odzysku innymi metodami innych niż niebezpiecz-
ne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stano-
wiących odpady komunalne: w 2013 r. – 16%, 
w 2014 r. – 100%, w 2015 r. – 42%, w 2017 r. – 
100% przy wymaganym poziomie – 45%.

W 2017 i 2018 roku w celu poprawy warunków 
sanitarnych gromadzenia przez mieszkańców odpa-
dów komunalnych, na osiedlach wykonane zostało 
6 wiat śmietnikowych. Pierwsze wiaty zostały zloka-
lizowane na osiedlu przy ul. Z. Augusta i J. Marka za 
kwotę 125 tys. zł. Pozostałe wiaty będą realizowane 
w kolejnych latach.

BIEŻĄCE UTRZYMANIE MIASTA
Działania z zakresu utrzymania zieleni, porządku 
i czystości terenów miejskich, a także remonty 
i prace konserwacyjne wykonywane przy drogach 
miejskich, w tym również naprawy i usuwanie awarii 
na sieci oświetlenia ulicznego stanowią bieżące 
utrzymanie miasta. Od 2015 roku zadania te wypeł-
nia grupa pracowników gospodarczych zatrudnio-
nych przez Urząd Miasta Limanowa za pośrednic-
twem Powiatowego Urzędu Pracy w ramach 
różnych programów aktywizacji bezrobotnych. Na 
wyposażeniu pracowników gospodarczych znajduje 
się samochód dostawczy oraz sprzęt mechaniczny 
służący do utrzymania terenów (w tym kosiarki, piły, 
nożyce, dmuchawy itp.). Do zadań tej grupy należy 
również utrzymanie czystości na stadionie MKS 
Limanovia oraz sztucznej murawy boiska.

UPIĘKSZANIE LIMANOWEJ 
W okresie wiosennym corocznie obsadzany jest 
limanowski rynek licznymi kwiatami, obsadzane jest 
również około 90 donic kwiatowych oraz skwery 
przy pomnikach i w parku. Wysadza się blisko 
10.000 sadzonek, które tworzą barwne kompozycje 
i cieszą oczy mieszkańców i turystów, aż do jesieni. 
Wykonanie nasadzeń oraz ich pielęgnacja w okresie 
wegetacji to jeden z efektów pracy grupy gospodar-
czej. Należy również zaznaczyć, iż w ciągu każdego 
roku dosadza się około 100 nowych drzew. Nasa-
dzenia wykonano między innymi na osiedlu przy ul. 
Zygmunta Augusta i Józefa Marka, powstaje rów-
nież alejka z nowymi nasadzeniami drzew wzdłuż 
ścieżki zdrowia przy ul. Kusocińskiego, chętnie 
odwiedzanej przez mieszkańców.

W WALCE ZE ŚMIECIAMI
W ramach działań związanych z utrzymaniem 
czystości na terenie miasta wykonywane są 
codziennie prace porządkowe, przez pracowników 
grupy gospodarczej, zbierane śmieci do kontenerów 
zlokalizowanych w różnych częściach miasta.  
MZGKiM Sp z o.o. dokonuje dwa razy w tygodniu 
objazd ulic i opróżnia kosze uliczne. W razie potrze-
by ulice są sprzątane sprzętem mechanicznym 
będącym na wyposażeniu spółki. Urząd Miasta jest 
też zakładem, w którym umożliwione jest wykony-
wanie kary ograniczenia wolności  przez skazanych. 
Osoby skazane nieodpłatnie wykonują pracę spo-
łecznie użyteczną w wymiarze orzeczonym przez 
sąd. Średnio rocznie pracuje w ten sposób około 30 
osób, które wykonują proste prace porządkowe na 
terenie naszego miasta. 

UTRZYMANIE DRÓG MIEJSKICH
Bieżące utrzymanie dróg to między innymi: utrzy-
manie przejezdności dróg miejskich w okresie zimy 
tzw. akcja zimowa realizowana jest corocznie przez 
Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszka-
niowej sp. z o. o. w Limanowej. Uśredniony roczny 
koszt tego zadania zamyka się w kwocie 800 tys. zł. 
Bieżące naprawy dróg po okresie zimowym tj. usu-
wanie przełomów, głębokich ubytków w nawierzch-
ni wykonywane są corocznie emulsją asfaltową 
i grysami przy użyciu specjalistycznego sprzętu tzw. 
remontera, przez firmę wybraną w wyniku przetar-
gu. Ponadto utrzymywane jest oznakowanie piono-
we dróg, drożność rowów, przepustów i kanalizacji 
opadowej. Roczne koszty tych prac to kwota około 
500 tys. zł. Rokrocznie realizowane są zadania 
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Limanowa – miasto dbające o czystość i estetykę
wskazane przez zarządy osiedli, których na terenie 
miasta jest 8. Zarządy mają w każdym roku do 
dyspozycji kwotę 160 tys. zł. Każde osiedle realizuje 
zadania za kwotę 20 tys. zł. Często te kwoty są 
wyższe, gdyż niektóre wnioski mieszkańców, wska-
zane przez Zarząd Osiedla do realizacji, wymagają 
większych nakładów finansowych i są wspomagane 
z wydatków bieżących budżetu miasta. Istotnym 
elementem dróg jest ich oświetlenie. Na terenie 
miasta zamontowanych jest 1620 lamp. W tej liczbie 
424 lampy stanowią własność miasta. W bieżącym 
roku realizowana jest rozbudowa oświetlenia przy 
ul. Willowej, Gajowej, Polnej, Szymanowskiego, 
Strażackiej.

GOSPODARKA ODPADAMI
W 2013 r. utworzono w Limanowej Gminny Punkt 
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, zloka-
lizowany na terenie oczyszczalni ścieków przy 
ul. Moczarki. Punktem zarządza Miejski Zakład 
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o. o. 
w Limanowej. Punkt przyjmuje nieodpłatnie od 
mieszkańców miasta odpady komunalne takie jak: 
przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie 
i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektro-
niczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, 
zużyte opony, odpady zielone, odpady budowlane 
i rozbiórkowe stanowiące odpad komunalny. 
W ostatnich  latach w Punkcie zgromadzono nastę-
pujące ilości odpadów: w 2015 r. – 4,8 ton, w 2016 
r. – 18,5 ton, w 2017 r. – 33 tony. Rada Miasta 
Limanowa objęła zorganizowanym systemem 
odbioru i zagospodarowania odpadów komunal-

nych wszystkie nieruchomości zamieszkałe na tere-
nie miasta. Firmy wykonujące odbiór odpadów 
komunalnych wyłaniane są w trybie przetargu 
nieograniczonego. W ostatnich latach z miasta 
wywieziono: w 2015 r. – 4,2 tony, w 2016 r. – 4,6 
tony, w 2017 r. – 5,3 tony.
Miasto Limanowa osiągnęło następujące wskaźniki 
odzysku i recyklingu odpadów:
1. Ograniczenie masy odpadów komunalnych 
ulegających biodegradacji przekazywanych do skła-
dowania: w roku 2016 – 37,4% a w roku 2017 – 0 
przy dopuszczalnym poziomie 45%
2. Recykling, przygotowanie do ponownego użycia 
i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpa-
dów komunalnych: w 2013 r. – 12%, w 2014 r. – 
17%, w 2015 r. – 50%, w 2016 r. – 68,7% 
i w 2017 r. – 30,6%, przy wymaganym poziomie 
20%.
3. Recykling, przygotowanie do ponownego użycia 
i odzysku innymi metodami innych niż niebezpiecz-
ne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stano-
wiących odpady komunalne: w 2013 r. – 16%, 
w 2014 r. – 100%, w 2015 r. – 42%, w 2017 r. – 
100% przy wymaganym poziomie – 45%.

W 2017 i 2018 roku w celu poprawy warunków 
sanitarnych gromadzenia przez mieszkańców odpa-
dów komunalnych, na osiedlach wykonane zostało 
6 wiat śmietnikowych. Pierwsze wiaty zostały zloka-
lizowane na osiedlu przy ul. Z. Augusta i J. Marka za 
kwotę 125 tys. zł. Pozostałe wiaty będą realizowane 
w kolejnych latach.

BIEŻĄCE UTRZYMANIE MIASTA
Działania z zakresu utrzymania zieleni, porządku 
i czystości terenów miejskich, a także remonty 
i prace konserwacyjne wykonywane przy drogach 
miejskich, w tym również naprawy i usuwanie awarii 
na sieci oświetlenia ulicznego stanowią bieżące 
utrzymanie miasta. Od 2015 roku zadania te wypeł-
nia grupa pracowników gospodarczych zatrudnio-
nych przez Urząd Miasta Limanowa za pośrednic-
twem Powiatowego Urzędu Pracy w ramach 
różnych programów aktywizacji bezrobotnych. Na 
wyposażeniu pracowników gospodarczych znajduje 
się samochód dostawczy oraz sprzęt mechaniczny 
służący do utrzymania terenów (w tym kosiarki, piły, 
nożyce, dmuchawy itp.). Do zadań tej grupy należy 
również utrzymanie czystości na stadionie MKS 
Limanovia oraz sztucznej murawy boiska.

UPIĘKSZANIE LIMANOWEJ 
W okresie wiosennym corocznie obsadzany jest 
limanowski rynek licznymi kwiatami, obsadzane jest 
również około 90 donic kwiatowych oraz skwery 
przy pomnikach i w parku. Wysadza się blisko 
10.000 sadzonek, które tworzą barwne kompozycje 
i cieszą oczy mieszkańców i turystów, aż do jesieni. 
Wykonanie nasadzeń oraz ich pielęgnacja w okresie 
wegetacji to jeden z efektów pracy grupy gospodar-
czej. Należy również zaznaczyć, iż w ciągu każdego 
roku dosadza się około 100 nowych drzew. Nasa-
dzenia wykonano między innymi na osiedlu przy ul. 
Zygmunta Augusta i Józefa Marka, powstaje rów-
nież alejka z nowymi nasadzeniami drzew wzdłuż 
ścieżki zdrowia przy ul. Kusocińskiego, chętnie 
odwiedzanej przez mieszkańców.

W WALCE ZE ŚMIECIAMI
W ramach działań związanych z utrzymaniem 
czystości na terenie miasta wykonywane są 
codziennie prace porządkowe, przez pracowników 
grupy gospodarczej, zbierane śmieci do kontenerów 
zlokalizowanych w różnych częściach miasta.  
MZGKiM Sp z o.o. dokonuje dwa razy w tygodniu 
objazd ulic i opróżnia kosze uliczne. W razie potrze-
by ulice są sprzątane sprzętem mechanicznym 
będącym na wyposażeniu spółki. Urząd Miasta jest 
też zakładem, w którym umożliwione jest wykony-
wanie kary ograniczenia wolności  przez skazanych. 
Osoby skazane nieodpłatnie wykonują pracę spo-
łecznie użyteczną w wymiarze orzeczonym przez 
sąd. Średnio rocznie pracuje w ten sposób około 30 
osób, które wykonują proste prace porządkowe na 
terenie naszego miasta. 

UTRZYMANIE DRÓG MIEJSKICH
Bieżące utrzymanie dróg to między innymi: utrzy-
manie przejezdności dróg miejskich w okresie zimy 
tzw. akcja zimowa realizowana jest corocznie przez 
Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszka-
niowej sp. z o. o. w Limanowej. Uśredniony roczny 
koszt tego zadania zamyka się w kwocie 800 tys. zł. 
Bieżące naprawy dróg po okresie zimowym tj. usu-
wanie przełomów, głębokich ubytków w nawierzch-
ni wykonywane są corocznie emulsją asfaltową 
i grysami przy użyciu specjalistycznego sprzętu tzw. 
remontera, przez firmę wybraną w wyniku przetar-
gu. Ponadto utrzymywane jest oznakowanie piono-
we dróg, drożność rowów, przepustów i kanalizacji 
opadowej. Roczne koszty tych prac to kwota około 
500 tys. zł. Rokrocznie realizowane są zadania 
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Limanowa – miasto inwestycji przyszłości

Limanowa przystąpiła do realizacji ważnych, strate-
gicznych dla mieszkańców inwestycji, którymi są 
rewitalizacje rynku, parku miejskiego i budowa 
dwupoziomowego parkingu przy ul. Łazarskiego. 
Jeszcze w tym roku rozpoczną się mające na celu 
stworzenie harmonijnej przestrzeni miejskiej - 
prace rewitalizacyjne na limanowskim rynku. Obec-
nie trwają procedury przetargowe, w drodze 
których wyłoniony zostanie wykonawca inwestycji. 
Realizacja inwestycji planowana jest na lata 2018-
-2020. Planuje się poprawę estetyki rynku poprzez 
wymianę istniejącej nawierzchni, stworzenie miejsc 
do wypoczynku, zwiększenie ilości zieleni wysokiej 
oraz niskiej, budowę podświetlanej fontanny, upo-
rządkowanie kolorystki elewacji oraz ujednolicenie 
szyldów reklamowych. Przebudowane będą jedno-

cześnie stare i nieefektywne sieci energetyczne, 
kanalizacyjne, wodociągowe oraz wymienione przy-
łącza. Zadanie rewitalizacyjne Parku Miejskiego, 
polegać będzie na tworzeniu i odnowieniu zdegra-
dowanej zieleni oraz zagospodarowaniu terenu przy 
potoku Jabłonieckim wraz z kompleksem parku. 
Trzecią inwestycją strategiczną jest budowa parkin-
gu dwupoziomowego dla samochodów osobo-
wych, a na ostatniej kondygnacji parkingu z miej-
scami parkingowymi dla niepełnosprawnych, miej-
scami parkingowymi dla rowerów oraz niezbędną 
infrastrukturą. Łączna planowana ilość miejsc 
postojowych to ok. 270, w tym w garażu zamknię-
tym 161 miejsc i na ostatniej kondygnacji parkingu 
109 miejsc. Łączna projektowana powierzchnia 
terenu to 3.683,19 m2.

REWITALIZACJA MIASTA
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Wybudujemy tyle mieszkań ile będzie potrzeba
Dążymy do tego, aby nasze miasto było dobrym, 
bezpiecznym i atrakcyjnym miejscem do życia dla 
wszystkich, a Limanowa zachowując urok, bezpie-
czeństwo i spokój małego miasteczka oferowała jak 
najwięcej walorów dostępnych w dużym mieście. 
Na pierwszym miejscu stawiamy dobro rodziny, 
która musi posiadać własne mieszkanie. Jest już 
łatwiej o pracę, rosną zarobki, ale nadal brakuje 
mieszkań. Korzystając z nowych państwowych 
instrumentów finansowych i terenów posiadanych 
przez miasto, jesteśmy w stanie wybudować tyle 
mieszkań, ile będzie potrzeba.  Mieszkania te po 23 
latach przejdą na własność lokatora. Jest to nasz 
autorski program, ale uzyskał zrozumienie Polskie-
go Funduszu Rozwoju, który zamierza finansowo 
w nim uczestniczyć. Na chwilę obecną mamy już 
gotowe projekty budowlane dwóch bloków. Pierw-
szy powstanie przy ulicy Fabrycznej i uzyskał już 
pozwolenie budowlane, a drugi wybudowany zosta-
nie na osiedlu Zygmunta Augusta. 

W bloku przy ul. Fabrycznej powstaną 22 mieszka-
nia, o różnej powierzchni od 35 m2 do 71 m2, nato-
miast w bloku na osiedlu przy ul. Z. Augusta 20 
mieszkań o powierzchni od 35 m2 do 65 m2.

Ogłoszone zostało postępowanie przetargowe na 
wybudowanie bloku przy ul. Fabrycznej, a otwarcie 
ofert planowane jest na koniec września br. Wów-
czas będziemy zorientowani jaki jest koszt wybudo-
wania budynku i po obliczeniu wszystkich kosztów 
i opłat będziemy mogli podać Państwu informację 
o warunkach uczestniczenia w projekcie, a następ-
nie rozpocząć nabór wniosków o mieszkania. 
Główna zasada programu jest taka, że w obliczony 
czynsz miesięczny wliczony będzie wykup mieszka-
nia i po 23 latach najemca stanie się właścicielem 
tego mieszkania. Na etapie składania przez zaintere-
sowanych wniosków będziemy mieli rozeznanie 
jakie jest faktyczne zapotrzebowanie na mieszkania 
w naszym mieście i ile osób zainteresowanych jest 
mieszkaniami na przedstawionych warunkach. 
Kolejnym, będzie blok na osiedlu przy ul. Z. Augu-
sta. Jeżeli okaże się, że potrzeby mieszkaniowe są 
większe i jest zainteresowanie tym programem, to 
jesteśmy w stanie w okresie 4 lat wybudować tyle 
mieszkań, na ile będzie faktyczne zapotrzebowanie. 
Programu nie ograniczamy tylko do mieszkańców 
Miasta Limanowa, ale będą mogły z niego skorzy-
stać również osoby, które chcą zamieszkać 

w naszym mieście. 
Deklaracja złożona w nagłów-
ku „Wybudujemy tyle miesz-
kań ile będzie potrzeba”, jest 
deklaracją złożoną świadomie 
i dotyczy opisanego powyżej 
programu. To znaczy, że 
deklarujemy wybudowanie 
tylu mieszkań, ilu będzie chęt-
nych do uczestnictwa w tym 
programie.

Jesteśmy przekonani, że działa-
nia te rozwiążą problem mieszkaniowy szczególnie 
ludzi młodych, że program zachęci wiele osób do 
zamieszkania w naszym mieście, a może przyspie-
szy również powroty młodych z zagranicy.

Budowa nowych
pięciokondygnacyjnych bloków 
mieszkalnych
blok na osiedlu Z. Augusta, 
w którym powstanie 20 mieszkań, 
oraz na osiedlu przy ul. Fabrycznej 
z 22 mieszkaniami

PROGRAM MIESZKANIOWY
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kwiaty ozdobne, decoupage, korale, wycinanki, 
obrazy, ozdoby bożonarodzeniowe i wielkanocne itp.
Dzienny Dom „Senior-WIGOR” zagospodarował 
nieużytki, na których powstał ogród, w którym 
w upalne dni seniorzy mogą wypoczywać w zacisznej 
altance. Jak widać warto tu być i aby zrealizowało się 
powiedzenie: „Nie starzeje się ten, kto nie ma na to 
czasu”.

KARTA MIESZKAŃCA
Planujemy uruchomić 
program lojalnościowy 
pod nazwą KARTA 
MIESZKAŃCA. Uczest-
nikiem programu będą 
mieszkańcy miasta, 
którzy zgłoszą chęć 
uczestnictwa w progra-
mie. Wydana  karta 

upoważnia uczestnika do korzystania ze zniżek, raba-
tów, ulg, przywilejów przysługujących uczestnikom 
programu oraz uprawnień adresowanych do poszcze-
gólnych grup mieszkańców np. seniorów. W syste-
mie będą uczestniczyć partnerzy programu Limanow-
skiej Karty Mieszkańca prowadzący restauracje, 
punkty usługowe, sklepy z różnych branż, warsztaty 
samochodowe itp., u których posiadacz karty będzie 
mógł otrzymywać odpowiednie rabaty. Karta miesz-
kańca będzie również uprawniała do korzystania ze 
zniżek w opłatach parkingowych, biletach do kina, 
biletach komunikacji miejskiej itp. Poprzez program 
Limanowskiej Karty Mieszkańca, chcemy uprzywi-
lejować mieszkańców miasta w stosunku do pozo-
stałych osób w korzystaniu z miejskiej infrastruktu-
ry, która została wybudowana przy udziale środków 
pochodzących z ich podatków. Partnerzy zaś karty 
mieszkańca: restauracje, punkty usługowe, sklepy 
z różnych branż, warsztaty samochodowe itp. otrzy-
mają odpowiednią promocję oraz zwiększoną liczbę 
klientów, dzięki temu z nawiązką skompensowany 
mają rabat udzielany uczestnikom programu. Jeste-

śmy już po rozmowach z operatorem programu. 
Obecnie trwają negocjacje warunków obsługi infor-
matycznej. Program ruszy od stycznia 2019 roku.

ŚWIATŁOWODY
Jeszcze w tym roku w Limanowej powstanie sieć 
szybkiego światłowodowego internetu Orange. W jej 
zasięgu znajdzie się ponad 3200 gospodarstw domo-
wych w mieście. Orange Polska i władze Limanowej 
podpisały porozumienie o współpracy, które uspraw-
ni tę inwestycję i pozwoli przeprowadzić ją w sposób 
przyjazny dla mieszkańców. Na inwestycje operator 
zamierza przeznaczyć ponad 3 mln zł. Porozumienie 
pozwoli  skrócić czas wykonania robót technicznych.  
Dzięki temu już w 2018 r.  z technologii światłowodo-
wej będzie mogło  korzystać ponad 3,2 tys. limanow-
skich gospodarstw.  Zdecydowaną większość, blisko 
2,5 tys. operator  zrealizuje  w ramach swojego 
programu światłowodowego realizowanego obecnie 
w całym kraju.  Ponad 800 gospodarstw domowych,  
znajdujących się na terenie tzw. białych plam interne-

towych, będzie podłączona w ramach Programu Ope-
racyjnego Polska Cyfrowa. Blisko połowa podłączo-
nych gospodarstw domowych to budynki jednoro-
dzinne.  Porozumienie przewiduje także wspieranie 
budowy społeczeństwa informacyjnego poprzez 
włączenie się Orange w różnego rodzaju działania 
edukacyjne. 

OPIEKA SPOŁECZNA

Pomoc społeczna to bardzo ważny zakres działania 
każdego samorządu. Budżet roczny na zadania obej-
mujące pomoc społeczną, to kwota rzędu 20 mln zł. 
Świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze 
Rodzina 500+, specjalistyczne usługi opiekuńcze, 
zasiłki stałe są w całości finansowane z budżetu 
państwa. Wypłata zasiłków okresowych, stypendiów 
szkolnych, dofinansowanie dożywiania dzieci w szko-
łach, realizacja programu „Posiłek dla potrzebują-
cych” wspieranie rodziny poprzez asystenta rodziny, 
pokrywane są wspólnie ze środków własnych 
i z budżetu państwa. Wyłącznie ze środków budżetu 
miasta realizowane są następujące zadania: wypłata 
dodatków mieszkaniowych, zasiłków celowych, 
pokrywania kosztów pobytu mieszkańców miasta 
w domach pomocy społecznej, usługi opiekuńcze na 
rzecz osób chorych w domach oraz  pokrywanie 
kosztów umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej. 
Usługi opiekuńcze świadczone są przez 10 pracowni-
ków dla 69 osób chorych w domach, dodatki miesz-
kaniowe pobiera ponad 150 rodzin, 32 osobom 
umieszczonym w domach pomocy społecznej dofi-
nansowany jest pobyt z budżetu miasta, ponad 200 
uczniom  dofinansowany jest posiłek w szkole, a 200 
mieszkańców miasta korzysta z programu „Posiłek 
dla potrzebujących”. Stypendia szkolne wypłacane są 
dla 236 uczniów, zasiłki celowe przyznawane są około 
400 osobom, wsparciem asystenta rodziny objętych 

jest 16 rodzin, w których wychowuje się 33 dzieci, 
wsparciem asystenta społeczności romskiej objętych 
jest 27 rodzin. 

MIASTO PRZYJAZNE SENIOROM
Nie zapominamy o osobach starszych. W 2015 roku 
miasto przystąpiło do programu Senior, którego 
celem jest umożliwienie osobom starszym i nieak-
tywnym zawodowo korzystanie z licznych ofert 
społecznej aktywizacji.  Kosztem  804.422 zł,  w tym 
prawie 494.086 zł dotacji dla jego potrzeb utworzono  
Dzienny Dom Seniora, w którym znajdują się: 
pomieszczenie ogólnodostępne, kuchnia i zmywalnia, 
pomieszczenie do odpoczynku, pomieszczenie terapii 
indywidualnej, szatnia, łazienki z prysznicami przy-
stosowane dla niepełnosprawnych, pokój fizjotera-
peuty ze stołem do masażu, sala gimnastyczna 
z rowerkami i orbiterkami, pomieszczenie klubowe 
z biblioteką i  komputerem, pralnia,  ogród  altanka, 
grill i ławki ogrodowe), a ponadto wymieniono na  
nową kotłownię i centralne ogrzewanie oraz zamonto-
wano instalację fotowoltaiczną.  

Dom pracuje od poniedziałku do piątku od godziny 
8.00 do 16.00, codziennie podając seniorom obiad 
z dwóch dań. Realizowany jest szeroki zakres zajęć 
tematycznych, na które składają się m. in.: wykłady 
prawnika, dietetyka, zielarza, policji, warsztaty 
muzyczno-wokalne, a także wyjścia do kina, muzeum, 
biblioteki i integracyjne wyjazdy. W ramach terapii 
zajęciowej seniorzy pod okiem plastyczki  wykonują 

Limanowa – miasto w służbie mieszkańcom

34

Pensjonariusze Dziennego Domu Senior-WIGOR



Nr 29/2018 35www.miasto.limanowa.pl          www.facebook.com/MiastoLimanowawww.miasto.limanowa.pl          www.facebook.com/MiastoLimanowa

kwiaty ozdobne, decoupage, korale, wycinanki, 
obrazy, ozdoby bożonarodzeniowe i wielkanocne itp.
Dzienny Dom „Senior-WIGOR” zagospodarował 
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kańca będzie również uprawniała do korzystania ze 
zniżek w opłatach parkingowych, biletach do kina, 
biletach komunikacji miejskiej itp. Poprzez program 
Limanowskiej Karty Mieszkańca, chcemy uprzywi-
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mają odpowiednią promocję oraz zwiększoną liczbę 
klientów, dzięki temu z nawiązką skompensowany 
mają rabat udzielany uczestnikom programu. Jeste-

śmy już po rozmowach z operatorem programu. 
Obecnie trwają negocjacje warunków obsługi infor-
matycznej. Program ruszy od stycznia 2019 roku.

ŚWIATŁOWODY
Jeszcze w tym roku w Limanowej powstanie sieć 
szybkiego światłowodowego internetu Orange. W jej 
zasięgu znajdzie się ponad 3200 gospodarstw domo-
wych w mieście. Orange Polska i władze Limanowej 
podpisały porozumienie o współpracy, które uspraw-
ni tę inwestycję i pozwoli przeprowadzić ją w sposób 
przyjazny dla mieszkańców. Na inwestycje operator 
zamierza przeznaczyć ponad 3 mln zł. Porozumienie 
pozwoli  skrócić czas wykonania robót technicznych.  
Dzięki temu już w 2018 r.  z technologii światłowodo-
wej będzie mogło  korzystać ponad 3,2 tys. limanow-
skich gospodarstw.  Zdecydowaną większość, blisko 
2,5 tys. operator  zrealizuje  w ramach swojego 
programu światłowodowego realizowanego obecnie 
w całym kraju.  Ponad 800 gospodarstw domowych,  
znajdujących się na terenie tzw. białych plam interne-

towych, będzie podłączona w ramach Programu Ope-
racyjnego Polska Cyfrowa. Blisko połowa podłączo-
nych gospodarstw domowych to budynki jednoro-
dzinne.  Porozumienie przewiduje także wspieranie 
budowy społeczeństwa informacyjnego poprzez 
włączenie się Orange w różnego rodzaju działania 
edukacyjne. 

Limanowa – miasto w służbie mieszkańcom

OPIEKA SPOŁECZNA

Pomoc społeczna to bardzo ważny zakres działania 
każdego samorządu. Budżet roczny na zadania obej-
mujące pomoc społeczną, to kwota rzędu 20 mln zł. 
Świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze 
Rodzina 500+, specjalistyczne usługi opiekuńcze, 
zasiłki stałe są w całości finansowane z budżetu 
państwa. Wypłata zasiłków okresowych, stypendiów 
szkolnych, dofinansowanie dożywiania dzieci w szko-
łach, realizacja programu „Posiłek dla potrzebują-
cych” wspieranie rodziny poprzez asystenta rodziny, 
pokrywane są wspólnie ze środków własnych 
i z budżetu państwa. Wyłącznie ze środków budżetu 
miasta realizowane są następujące zadania: wypłata 
dodatków mieszkaniowych, zasiłków celowych, 
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w domach pomocy społecznej, usługi opiekuńcze na 
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kaniowe pobiera ponad 150 rodzin, 32 osobom 
umieszczonym w domach pomocy społecznej dofi-
nansowany jest pobyt z budżetu miasta, ponad 200 
uczniom  dofinansowany jest posiłek w szkole, a 200 
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dla 236 uczniów, zasiłki celowe przyznawane są około 
400 osobom, wsparciem asystenta rodziny objętych 
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wsparciem asystenta społeczności romskiej objętych 
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pomieszczenie do odpoczynku, pomieszczenie terapii 
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stosowane dla niepełnosprawnych, pokój fizjotera-
peuty ze stołem do masażu, sala gimnastyczna 
z rowerkami i orbiterkami, pomieszczenie klubowe 
z biblioteką i  komputerem, pralnia,  ogród  altanka, 
grill i ławki ogrodowe), a ponadto wymieniono na  
nową kotłownię i centralne ogrzewanie oraz zamonto-
wano instalację fotowoltaiczną.  

Dom pracuje od poniedziałku do piątku od godziny 
8.00 do 16.00, codziennie podając seniorom obiad 
z dwóch dań. Realizowany jest szeroki zakres zajęć 
tematycznych, na które składają się m. in.: wykłady 
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formie organizacyjno-prawnej do końca 2017 r. 
uzyskaliśmy dodatni wynik finansowy w łącznej 
kwocie: zysk (+) 1.412.372,90 zł. 

Obecnie Spółka przygotowuje się do realizacji kilku 
ważnych zadań inwestycyjnych: modernizacji Gmin-
nego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów (uzyska-
no dofinansowanie z Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Małopolskiego), budowy 
trzech instalacji fotowoltaicznych w celu uzyskania 
oszczędności w kosztach energii elektrycznej, termo-
modernizacji obiektów Spółki przy ul. Rzecznej, która 
obejmie docieplenie budynków, modernizację instala-
cji centralnego ogrzewania oraz systemów wentylacji 
warsztatów mechanicznych, modernizacji oświetlenia 
na terenie bazy Spółki, jak również na terenie oczysz-
czalni ścieków oraz stacji uzdatniania wody. Wykona-

nie tych prac pozwoli uzyskanie w najbliższej przy-
szłości znacznych oszczędności w zużyciu energii 
cieplnej i elektrycznej oraz poprawi ogólny stan tech-
niczny obiektów. Łączna wartość planowanych zadań 
inwestycyjnych to około 1,2 mln zł.

W tym roku mija już siedem lat od czasu przekształ-
cenia zakładu w spółkę kapitałową. Pierwsze lata 
wymagały zmian w zakresie organizacyjno - praw-
nym, które przyniosły pozytywne efekty w funkcjono-
waniu firmy, zwłaszcza ekonomiczne. W efekcie pod-
jętych działań już w pierwszym okresie obrachunko-
wym Spółka osiągnęła wzrost przychodów na rynku 
zewnętrznym, głównie w zakresie robót budowlano-
-drogowych pozyskanych w wyniku wygranych prze-
targów. Z roku na rok poszerza zakres usług, wzrasta 
również wartość przychodów oraz ogranicza koszty 
bieżącej działalności. W miarę możliwości finanso-
wych modernizowany jest i poszerzany park maszy-
nowy. Spółka podejmuje na bieżąco działania 
w zakresie optymalizacji organizacji pracy, wzrostu 
efektywności i wydajności pracy oraz podnoszenia 
kwalifikacji zawodowych pracowników. W tej chwili 
można śmiało stwierdzić, że ogólna sytuacja ekono-
miczno-finansowa w firmie jest stabilna, z perspekty-
wami dalszego rozwoju. 
Obecnie dysponuje bogatą ofertą usług w zakresie: 
wywozu i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, 

budowy i remontów przyłączy sieci wodociągowych 
oraz kanalizacyjnych, badań laboratoryjnych wody 
i ścieków, utrzymania terenów zielonych, wszelkiego 
rodzaju robót porządkowych, usług transportowych 
samochodami dostawczymi i ciężarowymi, robót 
ziemnych sprzętem ciężkim, budowy i remontów 
dróg, chodników i placów, dowozu wody i opróżnia-
nia zbiorników na ścieki, zarządzania nieruchomo-
ściami mieszkalnymi i użytkowymi, pełnej obsługi 
pogrzebów, w tym opieki nad grobami, wyrobu 
i sprzedaży wieńców i wiązanek kwiatów na każde 
okazje, sprzedaży kruszywa, soli drogowej, pojemni-
ków na śmieci, usług kosztorysowych i doradczych.

Głównym źródłem przychodów jest nadal działalność 
wodociągowa i kanalizacyjna – stanowi ona ok. 50 % 
budżetu. W drugiej kolejności są usługi związane 
z gospodarką odpadami i utrzymaniem czystości – 
ok. 23 %. Następnie działalność budowlana i trans-
portowa – ok. 16 %.  Na pozostałe 11 % składa się 
głównie działalność w zakresie zarządzania nierucho-
mościami, badania laboratoryjne wody i ścieków 
w akredytowanym laboratorium oraz usługi pogrze-
bowe. 
W ciągu minionych 7 lat działalności inwestowano 
głównie w sprzęt i narzędzia niezbędne do funkcjono-
wania firmy około 1,6 mln zł.

Na dzień przekształcenia wynik finansowy zakładu 
wynosił: strata (-) 345.506,61 zł,  natomiast w nowej 

Limanowa – miasto w służbie mieszkańcom
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ORGANIZOWANE IMPREZY

Działania jednostek organizacyjnych, instytucji kultu-
ry, oświaty, sportu i rekreacji pozwoliły na wypraco-
wanie spójnego systemu promocji miasta. Podejmo-
wane działania tworzyły zarówno promocję 
wewnętrzną jak i zewnętrzną, a więc kreującą klimat 
miasta atrakcyjnego zarówno dla mieszkańców jak 
i gości. Dzięki współpracy miasta z jednostkami, 
instytucjami i stowarzyszeniami, rok rocznie organi-
zuje się ponad 100 imprez o charakterze kulturalnym, 
promocyjnym, patriotycznym, religijnym, sportowym 
i turystycznym, które wyróżniają i promują miasto 
w kraju i zagranicą.  Spośród wydarzeń organizowa-
nych i finansowanych z budżetu miasta najważniejsze 

to: Dni Limanowej, obchody świąt narodowych - 
Święto Narodowe Trzeciego Maja, Narodowe Święto 
Niepodległości, Koncert Noworoczny, Konkurs Palm 
Wielkanocnych, Dzień Dziecka, Jarmark św. Marii 
Magdaleny, Jesienne spotkanie z teatrem, Spotkanie 
Rodaków, Konkurs Szopek i Grup Kolędniczych. 
Miasto współfinansuje również imprezy o charakterze 
regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym, 
w tym: Limanowską Słazę, Wyścig Górski Limanowa 
– Przełęcz pod Ostrą, Bieg Górski Limanowa 
Forrest, piesze wędrówki w ramach akcji Odkryj 
Beskid Wyspowy, Międzynarodowy Turniej Karate 
Kyokushin Dzieci i Młodzieży “ONE WORLD ONE 
KYOKUSHIN oraz turnieje piłkarskie i rajdy turystycz-
ne.

Limanowa – miasto imprez i wydarzeń

450-lecie miasta - 2015 r. 100-lecie Bitwy pod Limanową - 2014 r.

IMPREZY JUBILEUSZOWE

Obchody Narodowego Święta Niepodległości Obchody Święta Narodowego Trzeciego Maja

IMPREZY PATRIOTYCZNE
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Limanowa – miasto imprez i wydarzeń

Koncert Noworoczny Limanowskie Spotkanie Rodaków

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY PROMOCYJNE

Bieg górski Limanowa Forrest Międzynarodowy Turniej Karate Kyokushin Dzieci i Młodzieży

WYDARZENIA SPORTOWE

Odkryj Beskid Wyspowy - Miejska Góra Złazy turystyczne

WYDARZENIA TURYSTYCZNE

Dni Limanowej Jarmark Historyczny św. Marii Magdaleny
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Od ponad 100 lat Miejska Biblioteka Publiczna 
w Limanowej rozwija oraz uatrakcyjnia swoją dzia-
łalność na rzecz lokalnego środowiska. Odbywa się 
to poprzez aktywne uczestnictwo w życiu społecz-
nym oraz kulturalnym Limanowej i okolicy. Oprócz 
obowiązków wynikających z samej istoty funkcjo-
nowania, instytucja prowadzi szereg innych form 
działalności związanych z szeroko rozumianym 
upowszechnianiem kultury wśród lokalnej społecz-
ności. Są to różnorodne spotkania z literatami, 
dziennikarzami, politykami, ludźmi nauki, teatru, 
muzyki. Nie sposób wymienić wszystkich znamieni-
tych gości, którzy odwiedzili MBP i spotkali się 
z mieszkańcami naszego miasta w okresie ostat-
nich ośmiu lat. Wśród nich byli m.in. prof. Zbigniew 

Nęcki, Jasiek Mela, Halina Kunicka, Andrzej Gra-
bowski, Stanisław Górka, Bronisław Cieślak, 
Marian Dziędziel, Łukasz Orbitowski, Antoni Kroh, 
Dorota Kania, Renata Piątkowska, Justyna Bedna-
rek, Dorota Gawryluk, Wiesław Drabik, Andrzej 
Stasiuk, ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski.
Oferta kulturalna biblioteki skierowana była i nadal 
jest do szerokiej grupy odbiorców, dlatego też 
permanentnie podejmowane były działania mające 
na celu jej urozmaicenie i upowszechnienie. 
W związku z tym zorganizowano ok. 185 różnorod-
nych wydarzeń i imprez kulturalnych w naszym 
mieście. Warto tu wspomnieć chociażby o Lima-

nowskim Dyktandzie czy też Limanowskiej Wiośnie 
Poetyckiej, które to imprezy dzięki zarówno zaanga-
żowaniu władz samorządowych, jak i współpracy 
instytucji kultury w naszym mieście, zainteresowały 
szerokie grono odbiorców. Działalność biblioteki 
została doceniona i zauważona czego dowodem 
było zajęcie 3 miejsca w 2. Małopolskim Konkursie 
Gminnych Koalicji Programu Rozwoju Bibliotek. 
Nagrodzono bibliotekę  za czwartą edycję Konkursu 
Poetyckiego im. Zosi Smreczyńskiej pt. "Na skrzy-
dłach marzeń".
Bardzo ważną, choć może mniej spektakularną, 
była oferta skierowana do dzieci i młodzieży.  

Wśród wszystkich imprez czytelniczych szczególną 
uwagę dzieciom poświęcał działający przy MBP 
Oddział dla dzieci, który zapewniał pożyteczne 
formy spędzania wolego czasu podczas ferii i waka-

cji, oferując nie tylko literaturę, ale również spotka-
nia i warsztaty rozwijające kreatywność najmłod-
szych limanowian. Podczas roku szkolnego współ-
pracowaliśmy z placówkami oświatowymi z terenu 
naszego miasta przy organizowaniu licznych kon-
kursów tj. „Mistrz pięknego czytania”, „Pasowanie 
na honorowego czytelnika biblioteki”, turniej 
baśniowy „W zaczarowanym świecie baśni”, kon-

kursy plastyczne i recytatorskie dotyczące tema-
tycznie 100-lecia bitwy na wzgórzu jabłonieckim pt. 
„…jeno się ostały żołnierskie mogiły”,  „Droga do 

świętości Jana Pawła II”. Nowatorską formą wpro-
wadzoną w ostatnim czasie była „Integracyjna 
sobota czytelnicza” skierowana do limanowskich 
rodzin, podczas której zarówno dzieci jak i rodzice 
i dziadkowie mogli bawić się wspólnie i atrakcyjnie 
spędzić weekendowe popołudnie wzmacniając 
więzi rodzinne. W tym roku biblioteka zakwalifiko-
wała się do udziału w pilotażowym projekcie reali-
zowanym przez Instytut Książki i Czytelnictwa pn. 
„Mała Książka – Wielki Człowiek” skierowanym do 
trzylatków z terenu naszego miasta.
Osobne miejsce w procesie upowszechniania kultu-
ry zajmuje Miejska Galeria Sztuki. Tutaj prezento-
wane były różnorodne oblicza sztuk plastycznych 
w wykonaniu profesjonalistów jak i amatorów. To 
w tym miejscu można było doświadczyć żywego 
kontaktu ze sztuką w postaci wystaw np. rzeźby, 
grafiki, malarstwa, fotografii i rysunku. Za podsu-
mowywany okres zorganizowano ok. 100 wystaw. 
Każda organizowana wystawa inaugurowana była 
wernisażem, który był dobrą sposobnością do spo-
tkań i wymiany poglądów przedstawicieli środo-
wisk artystycznych oraz miłośników sztuki. Takim 
forum wymiany poglądów i prezentacji artystycznej 
był też, obchodzący w 2017 roku jubileusz 10-lecia, 
Limanowski Klub Literacki. Dzięki działającemu 
Klubowi ludzie pióra z regionu mieli sposobność do 
konsolidacji i wzajemnej integracji, ale również do 
publikacji własnej twórczości. Nierozerwalnie 

z działalnością Limanowskiego Klubu Literackiego 
wiąże się działalność Dyskusyjnego Klubu Książki, 
który w swoich szeregach skupia nie tylko literatów 
ale miłośników literatury. Ponieważ ważną grupą 
społeczną w naszym mieście są ludzie starsi, rów-
nież o nich nie zapomniała limanowska biblioteka, 
kierując do nich swoją ofertę. Z tą grupą społeczną 
zrealizowano m.in. projekty pn. „O finansach 
w bibliotece”, „Komputerowy kurs dla seniora”. 
Najaktywniejsi seniorzy zrzeszyli się tworząc przy 
bibliotece Klub Seniora oraz Dyskusyjny Klub 
Książki Seniora.  
W latach 2011-2018 biblioteka realizowała projekty 
(Transgraniczny dialog kulturowy, Transgraniczne 
przenikanie, Skarby Pogranicza) współfinansowane 
przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za 
pośrednictwem Euroregionu Tatry w ramach Pro-
gramu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita 
Polska-Republika Słowacka we współpracy z Oraw-
ską Biblioteką w Dolnym Kubinie. 
Mimo ciągłej pracy nad rozszerzaniem oferty kultu-
ralnej limanowskiej książnicy, nadal najważniej-
szym zadaniem jest gromadzenie i udostępnianie 
księgozbioru w różnych jego formach tradycyjnej 
i elektronicznej. Czytelnicy mają możliwość skorzy-
stania z prawie 100 tysięcznego wielotematycznego 
księgozbioru zgromadzonego w postaci książki – 
kodeksu jak i z wirtualnej czytelni IBUK Libra, czy 
też Academika. Dzięki tej otwartości na nowe formy 
przekazu treści biblioteka w Limanowej wciąż jest 
w czołówce rankingów przedstawiających ilość 
czytelników na 100 mieszkańców. W podsumowy-
wanym okresie czasu średnia liczba naszych czytel-
ników wynosi ponad 7 tysięcy rocznie, natomiast 
liczba odwiedzin czytelniczych kształtuje się powy-
żej 53 tysięcy. 
Limanowski samorząd doceniając działalność Miej-
skiej Biblioteki Publicznej i zauważając potrzeby 
dalszego rozwoju instytucji podejmuje cały czas 
działania sprzyjające jej rozwojowi. 

Limanowa – miasto kultury

DZIAŁALNOŚĆ MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W LIMANOWEJ W LATACH 2011-2018
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W związku z tym zorganizowano ok. 185 różnorod-
nych wydarzeń i imprez kulturalnych w naszym 
mieście. Warto tu wspomnieć chociażby o Lima-

nowskim Dyktandzie czy też Limanowskiej Wiośnie 
Poetyckiej, które to imprezy dzięki zarówno zaanga-
żowaniu władz samorządowych, jak i współpracy 
instytucji kultury w naszym mieście, zainteresowały 
szerokie grono odbiorców. Działalność biblioteki 
została doceniona i zauważona czego dowodem 
było zajęcie 3 miejsca w 2. Małopolskim Konkursie 
Gminnych Koalicji Programu Rozwoju Bibliotek. 
Nagrodzono bibliotekę  za czwartą edycję Konkursu 
Poetyckiego im. Zosi Smreczyńskiej pt. "Na skrzy-
dłach marzeń".
Bardzo ważną, choć może mniej spektakularną, 
była oferta skierowana do dzieci i młodzieży.  

Wśród wszystkich imprez czytelniczych szczególną 
uwagę dzieciom poświęcał działający przy MBP 
Oddział dla dzieci, który zapewniał pożyteczne 
formy spędzania wolego czasu podczas ferii i waka-

cji, oferując nie tylko literaturę, ale również spotka-
nia i warsztaty rozwijające kreatywność najmłod-
szych limanowian. Podczas roku szkolnego współ-
pracowaliśmy z placówkami oświatowymi z terenu 
naszego miasta przy organizowaniu licznych kon-
kursów tj. „Mistrz pięknego czytania”, „Pasowanie 
na honorowego czytelnika biblioteki”, turniej 
baśniowy „W zaczarowanym świecie baśni”, kon-

kursy plastyczne i recytatorskie dotyczące tema-
tycznie 100-lecia bitwy na wzgórzu jabłonieckim pt. 
„…jeno się ostały żołnierskie mogiły”,  „Droga do 

świętości Jana Pawła II”. Nowatorską formą wpro-
wadzoną w ostatnim czasie była „Integracyjna 
sobota czytelnicza” skierowana do limanowskich 
rodzin, podczas której zarówno dzieci jak i rodzice 
i dziadkowie mogli bawić się wspólnie i atrakcyjnie 
spędzić weekendowe popołudnie wzmacniając 
więzi rodzinne. W tym roku biblioteka zakwalifiko-
wała się do udziału w pilotażowym projekcie reali-
zowanym przez Instytut Książki i Czytelnictwa pn. 
„Mała Książka – Wielki Człowiek” skierowanym do 
trzylatków z terenu naszego miasta.
Osobne miejsce w procesie upowszechniania kultu-
ry zajmuje Miejska Galeria Sztuki. Tutaj prezento-
wane były różnorodne oblicza sztuk plastycznych 
w wykonaniu profesjonalistów jak i amatorów. To 
w tym miejscu można było doświadczyć żywego 
kontaktu ze sztuką w postaci wystaw np. rzeźby, 
grafiki, malarstwa, fotografii i rysunku. Za podsu-
mowywany okres zorganizowano ok. 100 wystaw. 
Każda organizowana wystawa inaugurowana była 
wernisażem, który był dobrą sposobnością do spo-
tkań i wymiany poglądów przedstawicieli środo-
wisk artystycznych oraz miłośników sztuki. Takim 
forum wymiany poglądów i prezentacji artystycznej 
był też, obchodzący w 2017 roku jubileusz 10-lecia, 
Limanowski Klub Literacki. Dzięki działającemu 
Klubowi ludzie pióra z regionu mieli sposobność do 
konsolidacji i wzajemnej integracji, ale również do 
publikacji własnej twórczości. Nierozerwalnie 

z działalnością Limanowskiego Klubu Literackiego 
wiąże się działalność Dyskusyjnego Klubu Książki, 
który w swoich szeregach skupia nie tylko literatów 
ale miłośników literatury. Ponieważ ważną grupą 
społeczną w naszym mieście są ludzie starsi, rów-
nież o nich nie zapomniała limanowska biblioteka, 
kierując do nich swoją ofertę. Z tą grupą społeczną 
zrealizowano m.in. projekty pn. „O finansach 
w bibliotece”, „Komputerowy kurs dla seniora”. 
Najaktywniejsi seniorzy zrzeszyli się tworząc przy 
bibliotece Klub Seniora oraz Dyskusyjny Klub 
Książki Seniora.  
W latach 2011-2018 biblioteka realizowała projekty 
(Transgraniczny dialog kulturowy, Transgraniczne 
przenikanie, Skarby Pogranicza) współfinansowane 
przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za 
pośrednictwem Euroregionu Tatry w ramach Pro-
gramu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita 
Polska-Republika Słowacka we współpracy z Oraw-
ską Biblioteką w Dolnym Kubinie. 
Mimo ciągłej pracy nad rozszerzaniem oferty kultu-
ralnej limanowskiej książnicy, nadal najważniej-
szym zadaniem jest gromadzenie i udostępnianie 
księgozbioru w różnych jego formach tradycyjnej 
i elektronicznej. Czytelnicy mają możliwość skorzy-
stania z prawie 100 tysięcznego wielotematycznego 
księgozbioru zgromadzonego w postaci książki – 
kodeksu jak i z wirtualnej czytelni IBUK Libra, czy 
też Academika. Dzięki tej otwartości na nowe formy 
przekazu treści biblioteka w Limanowej wciąż jest 
w czołówce rankingów przedstawiających ilość 
czytelników na 100 mieszkańców. W podsumowy-
wanym okresie czasu średnia liczba naszych czytel-
ników wynosi ponad 7 tysięcy rocznie, natomiast 
liczba odwiedzin czytelniczych kształtuje się powy-
żej 53 tysięcy. 
Limanowski samorząd doceniając działalność Miej-
skiej Biblioteki Publicznej i zauważając potrzeby 
dalszego rozwoju instytucji podejmuje cały czas 
działania sprzyjające jej rozwojowi. 

Limanowa – miasto kultury
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Od ponad 100 lat Miejska Biblioteka Publiczna 
w Limanowej rozwija oraz uatrakcyjnia swoją dzia-
łalność na rzecz lokalnego środowiska. Odbywa się 
to poprzez aktywne uczestnictwo w życiu społecz-
nym oraz kulturalnym Limanowej i okolicy. Oprócz 
obowiązków wynikających z samej istoty funkcjo-
nowania, instytucja prowadzi szereg innych form 
działalności związanych z szeroko rozumianym 
upowszechnianiem kultury wśród lokalnej społecz-
ności. Są to różnorodne spotkania z literatami, 
dziennikarzami, politykami, ludźmi nauki, teatru, 
muzyki. Nie sposób wymienić wszystkich znamieni-
tych gości, którzy odwiedzili MBP i spotkali się 
z mieszkańcami naszego miasta w okresie ostat-
nich ośmiu lat. Wśród nich byli m.in. prof. Zbigniew 

Nęcki, Jasiek Mela, Halina Kunicka, Andrzej Gra-
bowski, Stanisław Górka, Bronisław Cieślak, 
Marian Dziędziel, Łukasz Orbitowski, Antoni Kroh, 
Dorota Kania, Renata Piątkowska, Justyna Bedna-
rek, Dorota Gawryluk, Wiesław Drabik, Andrzej 
Stasiuk, ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski.
Oferta kulturalna biblioteki skierowana była i nadal 
jest do szerokiej grupy odbiorców, dlatego też 
permanentnie podejmowane były działania mające 
na celu jej urozmaicenie i upowszechnienie. 
W związku z tym zorganizowano ok. 185 różnorod-
nych wydarzeń i imprez kulturalnych w naszym 
mieście. Warto tu wspomnieć chociażby o Lima-

nowskim Dyktandzie czy też Limanowskiej Wiośnie 
Poetyckiej, które to imprezy dzięki zarówno zaanga-
żowaniu władz samorządowych, jak i współpracy 
instytucji kultury w naszym mieście, zainteresowały 
szerokie grono odbiorców. Działalność biblioteki 
została doceniona i zauważona czego dowodem 
było zajęcie 3 miejsca w 2. Małopolskim Konkursie 
Gminnych Koalicji Programu Rozwoju Bibliotek. 
Nagrodzono bibliotekę  za czwartą edycję Konkursu 
Poetyckiego im. Zosi Smreczyńskiej pt. "Na skrzy-
dłach marzeń".
Bardzo ważną, choć może mniej spektakularną, 
była oferta skierowana do dzieci i młodzieży.  

Wśród wszystkich imprez czytelniczych szczególną 
uwagę dzieciom poświęcał działający przy MBP 
Oddział dla dzieci, który zapewniał pożyteczne 
formy spędzania wolego czasu podczas ferii i waka-

cji, oferując nie tylko literaturę, ale również spotka-
nia i warsztaty rozwijające kreatywność najmłod-
szych limanowian. Podczas roku szkolnego współ-
pracowaliśmy z placówkami oświatowymi z terenu 
naszego miasta przy organizowaniu licznych kon-
kursów tj. „Mistrz pięknego czytania”, „Pasowanie 
na honorowego czytelnika biblioteki”, turniej 
baśniowy „W zaczarowanym świecie baśni”, kon-

kursy plastyczne i recytatorskie dotyczące tema-
tycznie 100-lecia bitwy na wzgórzu jabłonieckim pt. 
„…jeno się ostały żołnierskie mogiły”,  „Droga do 

świętości Jana Pawła II”. Nowatorską formą wpro-
wadzoną w ostatnim czasie była „Integracyjna 
sobota czytelnicza” skierowana do limanowskich 
rodzin, podczas której zarówno dzieci jak i rodzice 
i dziadkowie mogli bawić się wspólnie i atrakcyjnie 
spędzić weekendowe popołudnie wzmacniając 
więzi rodzinne. W tym roku biblioteka zakwalifiko-
wała się do udziału w pilotażowym projekcie reali-
zowanym przez Instytut Książki i Czytelnictwa pn. 
„Mała Książka – Wielki Człowiek” skierowanym do 
trzylatków z terenu naszego miasta.
Osobne miejsce w procesie upowszechniania kultu-
ry zajmuje Miejska Galeria Sztuki. Tutaj prezento-
wane były różnorodne oblicza sztuk plastycznych 
w wykonaniu profesjonalistów jak i amatorów. To 
w tym miejscu można było doświadczyć żywego 
kontaktu ze sztuką w postaci wystaw np. rzeźby, 
grafiki, malarstwa, fotografii i rysunku. Za podsu-
mowywany okres zorganizowano ok. 100 wystaw. 
Każda organizowana wystawa inaugurowana była 
wernisażem, który był dobrą sposobnością do spo-
tkań i wymiany poglądów przedstawicieli środo-
wisk artystycznych oraz miłośników sztuki. Takim 
forum wymiany poglądów i prezentacji artystycznej 
był też, obchodzący w 2017 roku jubileusz 10-lecia, 
Limanowski Klub Literacki. Dzięki działającemu 
Klubowi ludzie pióra z regionu mieli sposobność do 
konsolidacji i wzajemnej integracji, ale również do 
publikacji własnej twórczości. Nierozerwalnie 

z działalnością Limanowskiego Klubu Literackiego 
wiąże się działalność Dyskusyjnego Klubu Książki, 
który w swoich szeregach skupia nie tylko literatów 
ale miłośników literatury. Ponieważ ważną grupą 
społeczną w naszym mieście są ludzie starsi, rów-
nież o nich nie zapomniała limanowska biblioteka, 
kierując do nich swoją ofertę. Z tą grupą społeczną 
zrealizowano m.in. projekty pn. „O finansach 
w bibliotece”, „Komputerowy kurs dla seniora”. 
Najaktywniejsi seniorzy zrzeszyli się tworząc przy 
bibliotece Klub Seniora oraz Dyskusyjny Klub 
Książki Seniora.  
W latach 2011-2018 biblioteka realizowała projekty 
(Transgraniczny dialog kulturowy, Transgraniczne 
przenikanie, Skarby Pogranicza) współfinansowane 
przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za 
pośrednictwem Euroregionu Tatry w ramach Pro-
gramu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita 
Polska-Republika Słowacka we współpracy z Oraw-
ską Biblioteką w Dolnym Kubinie. 
Mimo ciągłej pracy nad rozszerzaniem oferty kultu-
ralnej limanowskiej książnicy, nadal najważniej-
szym zadaniem jest gromadzenie i udostępnianie 
księgozbioru w różnych jego formach tradycyjnej 
i elektronicznej. Czytelnicy mają możliwość skorzy-
stania z prawie 100 tysięcznego wielotematycznego 
księgozbioru zgromadzonego w postaci książki – 
kodeksu jak i z wirtualnej czytelni IBUK Libra, czy 
też Academika. Dzięki tej otwartości na nowe formy 
przekazu treści biblioteka w Limanowej wciąż jest 
w czołówce rankingów przedstawiających ilość 
czytelników na 100 mieszkańców. W podsumowy-
wanym okresie czasu średnia liczba naszych czytel-
ników wynosi ponad 7 tysięcy rocznie, natomiast 
liczba odwiedzin czytelniczych kształtuje się powy-
żej 53 tysięcy. 
Limanowski samorząd doceniając działalność Miej-
skiej Biblioteki Publicznej i zauważając potrzeby 
dalszego rozwoju instytucji podejmuje cały czas 
działania sprzyjające jej rozwojowi. 
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Limanowski Dom Kultury jest obecny na mapie 
kulturalnej miasta Limanowa od 1976 roku. Przede 
wszystkim swoją ofertę programową kieruje do 
mieszkańców miasta Limanowa począwszy od 
przedszkolaków po seniorów. Chce być  nowocze-
sną instytucją kultury, zorientowaną na edukację, 
kino i teatr. Wrażliwy na potrzeby kulturalne miesz-
kańców, otwarty na wymianę doświadczeń i part-
nerstwa tworząc sieć współpracy na rzecz kultury 
i integracji społecznej.

Edukacja kulturalna 
Podstawowa działalność LDK to organizacja zajęć 
i warsztatów oraz prowadzenie zespołów artystycz-
nych. W instytucji działa ich obecnie 12 – między 
innymi Zespół Regionalny „Limanowianie” im. 
Ludwika Mordarskiego, Orkiestra Dęta „Echo 
Podhala”, Limanowska Orkiestra Kameralna, ama-
torski teatr „Co się stało!?”.
Przez ostatnie lata LDK oferowało szeroki wachlarz 
zajęć – od lekcji rysunku i ceramiki przez zajęcia 
rekreacyjne takie jak taneczne, rytmika, szachy, 
nauka gry na gitarze po robotykę dla dzieci i mło-
dzieży. W okresie wakacyjnym i ferii zimowych two-
rzona jest oddzielna oferta z lekcjami m.in.: fotogra-
fii, lalkarstwa, beatboxu, gry na perkusji oraz ofertą 
filmową. 

Od 30 lat LDK jest organizatorem Triady, konkursu 
dla dzieci i młodzieży, w której obecnie rocznie 
około 200 uczestników rywalizuje o najlepsze miej-
sca w kategorii śpiewu, recytacji, tańca i teatru. 
Instytucja organizuje również powiatowe przeglądy 
Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego oraz 
Festiwalu Teatrów Dzieci i Młodzieży BAJDUREK.

Wydarzenia kulturalne 
Scena LDK największa w powiecie, obecnie podda-
wana jest gruntownej przebudowie. Przez ostatnie 
lata gościła znane spektakle teatralne, muzyczne, 
taneczne oraz kabaretowe – adresowane do widzów 
każdej grupy wiekowej i prezentujące różnorodne 
formy wyrazu scenicznego.  Były to wydarzenia 
bądź biletowane bądź też realizowane przez LDK 
w ramach takich projektów jak Przedwiośnie 
Małych Form Teatralnych, Kabareton, Dzień Kobiet, 
Koncert Noworoczny, Limanowska Słaza, Bajkowe 
Niedziele oraz inne.  
Działalność Limanowskiego Domu Kultury wycho-
dzi także poza jego mury. Często gościliśmy na 
scenie parku miejskiego, gdzie odbywał się Ogólno-
polski Festiwal Piosenki Turystycznej, Święto 
Miasta, Letnie spotkania z folklorem w Limanowej, 
Lato w Parku. W ramach projektów, o których 
mowa wyżej, na  scenie parkowej wystąpiły takie 

LIMANOWSKI DOMU KULTURY W LATACH 2011-2018 gwiazdy jak: Grzegorz Hyży, zespół Papa D, Nocna 
Zmiana Bluesa, Ania Rusowicz. 
Co roku Limanowski Dom Kultury organizuje rów-
nież Dni Limanowej, które oprócz innych atrakcji 
obfitowały w koncerty takich wykonawców jak: 
Agnieszka Chylińska, Andrzej Piaseczny, Sylwia 
Grzeszczak, zespół Wilki. Wystąpiły również zespo-
ły grające muzykę folkową i biesiadną: InoRos, 
Baciary, Turnioki, Lachersi. 
Od dwudziestu jeden lat w Bazylice Matki Boskiej 
Bolesnej w Limanowej dom kultury organizuje  
Letnie Koncerty Muzyki Organowej i Kameralnej. 
W trakcie ostatnich koncertów zaprezentowały się 
m.in.: Bałtycki Kwintet Dęty, Klaudiusz Baran, 
Paweł Gusnar, Krakowskie Trio Stroikowe.

Ochrona dziedzictwa kulturowego 
Jednym z głównych zadań Limanowskiego Domu 
Kultury jest wspieranie i ochrona od zapomnienia 
dziedzictwa kulturowego regionu. Rok rocznie reali-
zuje to zadanie organizując wielki festiwal folklory-
styczny Limanowską Słazę, która w 2019 roku 
odbędzie się po raz 45. W 2014 roku obchodziliśmy 
jej 40 lecie, przy okazji którego powstał film 
„Pośród swoich”, ukazujący historię festiwalu oraz 
towarzyszącego mu od lat Ogólnopolskiego Semi-
narium Folklorystycznego realizowanego przez 
MCK Sokół. W trakcie 4 dni festiwalu przez scenę 
LDK przewija się ponad 800 twórców ludowych: 
solistów, gawędziarzy, muzyków i zespołów regio-
nalnych. 
W 2017 roku LDK prowadziło projekt transgranicz-
ny „Tańce, stroje i instrumenty regionu lachowsko 

– orawskiego” -  w ramach którego odbyły się tran-
sgraniczne warsztaty regionalne dla 8 zespołów 
regionalnych. Powstał również film polsko – 
słowacki prezentujący w plenerze tradycyjne tańce 
ziemi lachowskiej i orawskiej oraz muzykę paster-
ską. Zakupiono stroje regionalne dla zespołu Lima-
nowianie im. Ludwika Mordarskiego oraz instru-
menty pasterskie. Całość zadania to 
37.132,65  Euro. 

Badania etnograficzne rozpoczęte w 2017 r. dzięki 
środkom pozyskanym z MKiDN w ramach projektu 
„Kim jesteśmy - w poszukiwaniu tożsamości ziemi 
limanowskiej”,  rozpoczęły proces uporządkowania 
wiedzy o regionie. W ramach badań  przeprowadzo-
no kilkadziesiąt rozmów na temat tańca, gwary, 
muzyki, obyczajów dorocznych i rodzinnych regio-
nu. Projekt będzie kontynuowany w kolejnych 
latach.

Kino Klaps 
Jedną z kulturalnych form działalności LDK jest 
kino Klaps.  W przeciągu ostatnich 8 lat kino Klaps 
w Limanowej, obecnie działające w tymczasowej 
siedzibie przy ul. Łososińskiej 23, odwiedziło ponad 
200 tys. widzów.  Zagranych zostało ponad 700 
tytułów filmów, z których największą frekwencją 
cieszył się film „Shrek Forever” (5473) i „Wołyń” 
(3306).
Oprócz stałej działalności kina, miały miejsce rów-
nież wydarzenia kinowe takie jak: Walentynki 
w Kinie, Wieczór Oskarowy, Kino Konesera, 
retransmisje baletów, pokazy plenerowe, pokazy 
w ramach festiwalu Off Plus Camera. 
Kino Klaps stale rozwija swoją współpracę 
z placówkami oświatowymi i z dystrybutorami – na 
dzień dzisiejszy limanowskie kino na stałe współ-
pracuje z 20 dystrybutorami obecnymi na polskim 
rynku.

Pozyskiwanie środków zewnętrznych na LDK 
LDK aktywnie pozyskuje środki zewnętrzne zarów-
no na działalność podstawową jak też na wyposaże-
nie ośrodka kultury. Przez ostatnie lata między 
innymi: zakupiono i wymieniono fotele na sali wido-
wiskowej, zakupiono fortepian koncertowy Yamaha 
CSII, z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego uzyskano trzykrotnie dofinansowanie do 
festiwalu Limanowska Słaza, doposażono kasę oraz 
zakupiono nowy system biletowy dla kina Klaps.  Ze 
środków własnych zakupiono m.in.: stroje i instru-
menty dla Echa Podhala, mikser i nagłośnienie sali 
widowiskowej, piec do pracowni ceramicznej. 
Łączna kwota pozyskanych środków zewnętrznych 
na działalność statutową oraz nakładów ze środków 
własnych LDK na wyposażenie i działalność ośrod-
ka sięga 600.000 zł.  
Obecnie dzięki staraniom władz miasta Limanowa 
trwa przebudowa i rozbudowa siedziby Limanow-
skiego Domu Kultury, dzięki czemu w przyszłości 
oferta kulturalna dla mieszkańców miasta zostanie 
poszerzona i urozmaicona. 
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Limanowski Dom Kultury jest obecny na mapie 
kulturalnej miasta Limanowa od 1976 roku. Przede 
wszystkim swoją ofertę programową kieruje do 
mieszkańców miasta Limanowa począwszy od 
przedszkolaków po seniorów. Chce być  nowocze-
sną instytucją kultury, zorientowaną na edukację, 
kino i teatr. Wrażliwy na potrzeby kulturalne miesz-
kańców, otwarty na wymianę doświadczeń i part-
nerstwa tworząc sieć współpracy na rzecz kultury 
i integracji społecznej.

Edukacja kulturalna 
Podstawowa działalność LDK to organizacja zajęć 
i warsztatów oraz prowadzenie zespołów artystycz-
nych. W instytucji działa ich obecnie 12 – między 
innymi Zespół Regionalny „Limanowianie” im. 
Ludwika Mordarskiego, Orkiestra Dęta „Echo 
Podhala”, Limanowska Orkiestra Kameralna, ama-
torski teatr „Co się stało!?”.
Przez ostatnie lata LDK oferowało szeroki wachlarz 
zajęć – od lekcji rysunku i ceramiki przez zajęcia 
rekreacyjne takie jak taneczne, rytmika, szachy, 
nauka gry na gitarze po robotykę dla dzieci i mło-
dzieży. W okresie wakacyjnym i ferii zimowych two-
rzona jest oddzielna oferta z lekcjami m.in.: fotogra-
fii, lalkarstwa, beatboxu, gry na perkusji oraz ofertą 
filmową. 

Od 30 lat LDK jest organizatorem Triady, konkursu 
dla dzieci i młodzieży, w której obecnie rocznie 
około 200 uczestników rywalizuje o najlepsze miej-
sca w kategorii śpiewu, recytacji, tańca i teatru. 
Instytucja organizuje również powiatowe przeglądy 
Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego oraz 
Festiwalu Teatrów Dzieci i Młodzieży BAJDUREK.

Wydarzenia kulturalne 
Scena LDK największa w powiecie, obecnie podda-
wana jest gruntownej przebudowie. Przez ostatnie 
lata gościła znane spektakle teatralne, muzyczne, 
taneczne oraz kabaretowe – adresowane do widzów 
każdej grupy wiekowej i prezentujące różnorodne 
formy wyrazu scenicznego.  Były to wydarzenia 
bądź biletowane bądź też realizowane przez LDK 
w ramach takich projektów jak Przedwiośnie 
Małych Form Teatralnych, Kabareton, Dzień Kobiet, 
Koncert Noworoczny, Limanowska Słaza, Bajkowe 
Niedziele oraz inne.  
Działalność Limanowskiego Domu Kultury wycho-
dzi także poza jego mury. Często gościliśmy na 
scenie parku miejskiego, gdzie odbywał się Ogólno-
polski Festiwal Piosenki Turystycznej, Święto 
Miasta, Letnie spotkania z folklorem w Limanowej, 
Lato w Parku. W ramach projektów, o których 
mowa wyżej, na  scenie parkowej wystąpiły takie 
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gwiazdy jak: Grzegorz Hyży, zespół Papa D, Nocna 
Zmiana Bluesa, Ania Rusowicz. 
Co roku Limanowski Dom Kultury organizuje rów-
nież Dni Limanowej, które oprócz innych atrakcji 
obfitowały w koncerty takich wykonawców jak: 
Agnieszka Chylińska, Andrzej Piaseczny, Sylwia 
Grzeszczak, zespół Wilki. Wystąpiły również zespo-
ły grające muzykę folkową i biesiadną: InoRos, 
Baciary, Turnioki, Lachersi. 
Od dwudziestu jeden lat w Bazylice Matki Boskiej 
Bolesnej w Limanowej dom kultury organizuje  
Letnie Koncerty Muzyki Organowej i Kameralnej. 
W trakcie ostatnich koncertów zaprezentowały się 
m.in.: Bałtycki Kwintet Dęty, Klaudiusz Baran, 
Paweł Gusnar, Krakowskie Trio Stroikowe.

Ochrona dziedzictwa kulturowego 
Jednym z głównych zadań Limanowskiego Domu 
Kultury jest wspieranie i ochrona od zapomnienia 
dziedzictwa kulturowego regionu. Rok rocznie reali-
zuje to zadanie organizując wielki festiwal folklory-
styczny Limanowską Słazę, która w 2019 roku 
odbędzie się po raz 45. W 2014 roku obchodziliśmy 
jej 40 lecie, przy okazji którego powstał film 
„Pośród swoich”, ukazujący historię festiwalu oraz 
towarzyszącego mu od lat Ogólnopolskiego Semi-
narium Folklorystycznego realizowanego przez 
MCK Sokół. W trakcie 4 dni festiwalu przez scenę 
LDK przewija się ponad 800 twórców ludowych: 
solistów, gawędziarzy, muzyków i zespołów regio-
nalnych. 
W 2017 roku LDK prowadziło projekt transgranicz-
ny „Tańce, stroje i instrumenty regionu lachowsko 

– orawskiego” -  w ramach którego odbyły się tran-
sgraniczne warsztaty regionalne dla 8 zespołów 
regionalnych. Powstał również film polsko – 
słowacki prezentujący w plenerze tradycyjne tańce 
ziemi lachowskiej i orawskiej oraz muzykę paster-
ską. Zakupiono stroje regionalne dla zespołu Lima-
nowianie im. Ludwika Mordarskiego oraz instru-
menty pasterskie. Całość zadania to 
37.132,65  Euro. 

Badania etnograficzne rozpoczęte w 2017 r. dzięki 
środkom pozyskanym z MKiDN w ramach projektu 
„Kim jesteśmy - w poszukiwaniu tożsamości ziemi 
limanowskiej”,  rozpoczęły proces uporządkowania 
wiedzy o regionie. W ramach badań  przeprowadzo-
no kilkadziesiąt rozmów na temat tańca, gwary, 
muzyki, obyczajów dorocznych i rodzinnych regio-
nu. Projekt będzie kontynuowany w kolejnych 
latach.

Kino Klaps 
Jedną z kulturalnych form działalności LDK jest 
kino Klaps.  W przeciągu ostatnich 8 lat kino Klaps 
w Limanowej, obecnie działające w tymczasowej 
siedzibie przy ul. Łososińskiej 23, odwiedziło ponad 
200 tys. widzów.  Zagranych zostało ponad 700 
tytułów filmów, z których największą frekwencją 
cieszył się film „Shrek Forever” (5473) i „Wołyń” 
(3306).
Oprócz stałej działalności kina, miały miejsce rów-
nież wydarzenia kinowe takie jak: Walentynki 
w Kinie, Wieczór Oskarowy, Kino Konesera, 
retransmisje baletów, pokazy plenerowe, pokazy 
w ramach festiwalu Off Plus Camera. 
Kino Klaps stale rozwija swoją współpracę 
z placówkami oświatowymi i z dystrybutorami – na 
dzień dzisiejszy limanowskie kino na stałe współ-
pracuje z 20 dystrybutorami obecnymi na polskim 
rynku.

Pozyskiwanie środków zewnętrznych na LDK 
LDK aktywnie pozyskuje środki zewnętrzne zarów-
no na działalność podstawową jak też na wyposaże-
nie ośrodka kultury. Przez ostatnie lata między 
innymi: zakupiono i wymieniono fotele na sali wido-
wiskowej, zakupiono fortepian koncertowy Yamaha 
CSII, z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego uzyskano trzykrotnie dofinansowanie do 
festiwalu Limanowska Słaza, doposażono kasę oraz 
zakupiono nowy system biletowy dla kina Klaps.  Ze 
środków własnych zakupiono m.in.: stroje i instru-
menty dla Echa Podhala, mikser i nagłośnienie sali 
widowiskowej, piec do pracowni ceramicznej. 
Łączna kwota pozyskanych środków zewnętrznych 
na działalność statutową oraz nakładów ze środków 
własnych LDK na wyposażenie i działalność ośrod-
ka sięga 600.000 zł.  
Obecnie dzięki staraniom władz miasta Limanowa 
trwa przebudowa i rozbudowa siedziby Limanow-
skiego Domu Kultury, dzięki czemu w przyszłości 
oferta kulturalna dla mieszkańców miasta zostanie 
poszerzona i urozmaicona. 
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Limanowski Dom Kultury jest obecny na mapie 
kulturalnej miasta Limanowa od 1976 roku. Przede 
wszystkim swoją ofertę programową kieruje do 
mieszkańców miasta Limanowa począwszy od 
przedszkolaków po seniorów. Chce być  nowocze-
sną instytucją kultury, zorientowaną na edukację, 
kino i teatr. Wrażliwy na potrzeby kulturalne miesz-
kańców, otwarty na wymianę doświadczeń i part-
nerstwa tworząc sieć współpracy na rzecz kultury 
i integracji społecznej.

Edukacja kulturalna 
Podstawowa działalność LDK to organizacja zajęć 
i warsztatów oraz prowadzenie zespołów artystycz-
nych. W instytucji działa ich obecnie 12 – między 
innymi Zespół Regionalny „Limanowianie” im. 
Ludwika Mordarskiego, Orkiestra Dęta „Echo 
Podhala”, Limanowska Orkiestra Kameralna, ama-
torski teatr „Co się stało!?”.
Przez ostatnie lata LDK oferowało szeroki wachlarz 
zajęć – od lekcji rysunku i ceramiki przez zajęcia 
rekreacyjne takie jak taneczne, rytmika, szachy, 
nauka gry na gitarze po robotykę dla dzieci i mło-
dzieży. W okresie wakacyjnym i ferii zimowych two-
rzona jest oddzielna oferta z lekcjami m.in.: fotogra-
fii, lalkarstwa, beatboxu, gry na perkusji oraz ofertą 
filmową. 

Od 30 lat LDK jest organizatorem Triady, konkursu 
dla dzieci i młodzieży, w której obecnie rocznie 
około 200 uczestników rywalizuje o najlepsze miej-
sca w kategorii śpiewu, recytacji, tańca i teatru. 
Instytucja organizuje również powiatowe przeglądy 
Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego oraz 
Festiwalu Teatrów Dzieci i Młodzieży BAJDUREK.

Wydarzenia kulturalne 
Scena LDK największa w powiecie, obecnie podda-
wana jest gruntownej przebudowie. Przez ostatnie 
lata gościła znane spektakle teatralne, muzyczne, 
taneczne oraz kabaretowe – adresowane do widzów 
każdej grupy wiekowej i prezentujące różnorodne 
formy wyrazu scenicznego.  Były to wydarzenia 
bądź biletowane bądź też realizowane przez LDK 
w ramach takich projektów jak Przedwiośnie 
Małych Form Teatralnych, Kabareton, Dzień Kobiet, 
Koncert Noworoczny, Limanowska Słaza, Bajkowe 
Niedziele oraz inne.  
Działalność Limanowskiego Domu Kultury wycho-
dzi także poza jego mury. Często gościliśmy na 
scenie parku miejskiego, gdzie odbywał się Ogólno-
polski Festiwal Piosenki Turystycznej, Święto 
Miasta, Letnie spotkania z folklorem w Limanowej, 
Lato w Parku. W ramach projektów, o których 
mowa wyżej, na  scenie parkowej wystąpiły takie 

gwiazdy jak: Grzegorz Hyży, zespół Papa D, Nocna 
Zmiana Bluesa, Ania Rusowicz. 
Co roku Limanowski Dom Kultury organizuje rów-
nież Dni Limanowej, które oprócz innych atrakcji 
obfitowały w koncerty takich wykonawców jak: 
Agnieszka Chylińska, Andrzej Piaseczny, Sylwia 
Grzeszczak, zespół Wilki. Wystąpiły również zespo-
ły grające muzykę folkową i biesiadną: InoRos, 
Baciary, Turnioki, Lachersi. 
Od dwudziestu jeden lat w Bazylice Matki Boskiej 
Bolesnej w Limanowej dom kultury organizuje  
Letnie Koncerty Muzyki Organowej i Kameralnej. 
W trakcie ostatnich koncertów zaprezentowały się 
m.in.: Bałtycki Kwintet Dęty, Klaudiusz Baran, 
Paweł Gusnar, Krakowskie Trio Stroikowe.

Ochrona dziedzictwa kulturowego 
Jednym z głównych zadań Limanowskiego Domu 
Kultury jest wspieranie i ochrona od zapomnienia 
dziedzictwa kulturowego regionu. Rok rocznie reali-
zuje to zadanie organizując wielki festiwal folklory-
styczny Limanowską Słazę, która w 2019 roku 
odbędzie się po raz 45. W 2014 roku obchodziliśmy 
jej 40 lecie, przy okazji którego powstał film 
„Pośród swoich”, ukazujący historię festiwalu oraz 
towarzyszącego mu od lat Ogólnopolskiego Semi-
narium Folklorystycznego realizowanego przez 
MCK Sokół. W trakcie 4 dni festiwalu przez scenę 
LDK przewija się ponad 800 twórców ludowych: 
solistów, gawędziarzy, muzyków i zespołów regio-
nalnych. 
W 2017 roku LDK prowadziło projekt transgranicz-
ny „Tańce, stroje i instrumenty regionu lachowsko 

– orawskiego” -  w ramach którego odbyły się tran-
sgraniczne warsztaty regionalne dla 8 zespołów 
regionalnych. Powstał również film polsko – 
słowacki prezentujący w plenerze tradycyjne tańce 
ziemi lachowskiej i orawskiej oraz muzykę paster-
ską. Zakupiono stroje regionalne dla zespołu Lima-
nowianie im. Ludwika Mordarskiego oraz instru-
menty pasterskie. Całość zadania to 
37.132,65  Euro. 

Badania etnograficzne rozpoczęte w 2017 r. dzięki 
środkom pozyskanym z MKiDN w ramach projektu 
„Kim jesteśmy - w poszukiwaniu tożsamości ziemi 
limanowskiej”,  rozpoczęły proces uporządkowania 
wiedzy o regionie. W ramach badań  przeprowadzo-
no kilkadziesiąt rozmów na temat tańca, gwary, 
muzyki, obyczajów dorocznych i rodzinnych regio-
nu. Projekt będzie kontynuowany w kolejnych 
latach.

Kino Klaps 
Jedną z kulturalnych form działalności LDK jest 
kino Klaps.  W przeciągu ostatnich 8 lat kino Klaps 
w Limanowej, obecnie działające w tymczasowej 
siedzibie przy ul. Łososińskiej 23, odwiedziło ponad 
200 tys. widzów.  Zagranych zostało ponad 700 
tytułów filmów, z których największą frekwencją 
cieszył się film „Shrek Forever” (5473) i „Wołyń” 
(3306).
Oprócz stałej działalności kina, miały miejsce rów-
nież wydarzenia kinowe takie jak: Walentynki 
w Kinie, Wieczór Oskarowy, Kino Konesera, 
retransmisje baletów, pokazy plenerowe, pokazy 
w ramach festiwalu Off Plus Camera. 
Kino Klaps stale rozwija swoją współpracę 
z placówkami oświatowymi i z dystrybutorami – na 
dzień dzisiejszy limanowskie kino na stałe współ-
pracuje z 20 dystrybutorami obecnymi na polskim 
rynku.

Pozyskiwanie środków zewnętrznych na LDK 
LDK aktywnie pozyskuje środki zewnętrzne zarów-
no na działalność podstawową jak też na wyposaże-
nie ośrodka kultury. Przez ostatnie lata między 
innymi: zakupiono i wymieniono fotele na sali wido-
wiskowej, zakupiono fortepian koncertowy Yamaha 
CSII, z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego uzyskano trzykrotnie dofinansowanie do 
festiwalu Limanowska Słaza, doposażono kasę oraz 
zakupiono nowy system biletowy dla kina Klaps.  Ze 
środków własnych zakupiono m.in.: stroje i instru-
menty dla Echa Podhala, mikser i nagłośnienie sali 
widowiskowej, piec do pracowni ceramicznej. 
Łączna kwota pozyskanych środków zewnętrznych 
na działalność statutową oraz nakładów ze środków 
własnych LDK na wyposażenie i działalność ośrod-
ka sięga 600.000 zł.  
Obecnie dzięki staraniom władz miasta Limanowa 
trwa przebudowa i rozbudowa siedziby Limanow-
skiego Domu Kultury, dzięki czemu w przyszłości 
oferta kulturalna dla mieszkańców miasta zostanie 
poszerzona i urozmaicona. 
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Muzeum Regionalne Ziemi Limanowskiej przeszło 
prawdziwe przeobrażenie. Zmianie uległy: organiza-
cja muzeum, ewidencja zbiorów, ekspozycje, dzia-
łania kulturalne, edukacyjne i wydawnicze. Realizu-
je się projekty dofinansowane ze środków 
zewnętrznych, co podnosi poziom merytoryczny 
i angażuje nowoczesne rozwiązania.
Zorganizowano kilkadziesiąt czasowych i stałych 
ekspozycji, do najważniejszych należą: w 2012 r.: 

Limanowianie na szlaku SBSK i 3.DSK, Świat które-
go już nie ma … - 70-rocznica zagłady limanow-
skich Żydów, w 2013 r.: W drodze do zwycięstwa – 
tradycję narciarstwa biegowego na Ziemi Limanow-
skiej, współorganizowało Echa powstania stycznio-
wego w Małopolsce – ludzie i miejsca (wyróżnienie 
od prezydenta RP), pierwsza odsłona wystawy 
Apteka mgr Klementyny Bączkowskiej. W 2014 r.: 
współorganizowało Wielka Wojna w Małopolsce – 
pamięć i tożsamość oraz Światłoczułe świadectwo 
– skarb z Limanowej, pierwsza prezentacja wysta-
wy Historia w dewizce zapisana, współorganizowa-
no obchody 100-lecia Bitwy Limanowskiej m.in. 
rekonstrukcja, wystawy muzealne. W 2015 r.:  
Limanowa – 1565-2015 oraz Limanowa na polsko-
-węgierskim szlaku wina, ekspozycja wnętrza 
salonu Marsów, jubileusz 45-lecia muzeum. 
W 2016 r.: Muzy i medycyna – artyści i lekarze 
z rodziny Żuławskich oraz Śladami starożytnych 
i średniowiecznych miejsc obronnych na Ziemi 
Limanowskiej. Wszystkie organizowano wspólnie 

LIMANOWSKIE MUZEUM W LATACH 2011-2018 z innymi podmiotami, m.in. PTH O/Limanowa.
W latach 2017 - 2018 r. dzięki dofinansowaniu 
z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego oraz z budżetu państwa za 
pośrednictwem Związku Euroregion „Tatry” 
w ramach Programu Współpracy Transgranicznej 
Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020  powstały 
dwa projekty przy współpracy z Muzeum 
w Kieżmarku. Pierwszy to modernizacja wystawy 
Świat dawnej apteki na polsko-słowackim pograni-
czu, prezentującej wnętrze apteki z początku XX w. 
z rekonstrukcją mebli, zabytkowym wyposażeniem, 
modelami postaci, sprzętem multimedialnym, 
filmem dokumentalnym. Drugi to Polsko-słowackie 
braterstwo broni – Bitwa Limanowska 1914 zakła-
dający: powstanie interaktywnej wystawy - rekon-
strukcji kwatery sztabu polowego z okresu I wojny 
światowej, utworzenie centrum informacji histo-
rycznej z infrastrukturą obok cmentarza wojennego 
nr 368 na Jabłońcu, rekonstrukcja bitwy pod Lima-
nową. Oficjalne otwarcie wystawy, punktu histo-
rycznego i rekonstrukcja już 9 grudnia! Poza tym 
pozyskano środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego na dwa projekty. W 2017 r. zmo-
dernizowano wystawę Historia w dewizce zapisana: 
nowe systemy wystawiennicze, modele postaci 
w strojach historycznych, opracowanie katalogu 
i tablic informacyjnych (honorowy patronat Jaro-
sława Sellina Sekretarza Stanu w MKiDN). 
W  2018 r. realizowany jest projekt Chciejmy Polski, 
a będzie! – minister Józef Beck - pierwsza w Polsce 
nowoczesna wystawa multimedialna poświęcona 
życiu i działalności Józefa Alojzego Becka i jego 
syna Józefa Becka – ministra spraw zagranicznych 
w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Uro-
czyste otwarcie 19 października 2018 r. (patronat 
narodowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległo-
ści).
W latach 2011-2012 zorganizowano inwentaryzację 
zbiorów. Zorganizowano i wyposażono pomiesz-

czenia: Archiwum, Magazyn Zbiorów oraz Bibliote-
kę. Eksponaty wymagające zabezpieczenia zostały 
poddane konserwacji. Od 2014 r. jest wdrażana 
elektroniczna ewidencja zbiorów (program 
Musnet), a od 2017 r. trawa systematyczna digitali-
zacja i cyfryzacja zbiorów. Muzeum pozyskało wiele 
cennych zabytków, m.in. staropolskie i galicyjskie 
dokumenty miasta Limanowa, XVIII-wieczną księgę 
wójtowsko-ławniczą miejską, księgę prawa magde-
burskiego z XVII w., kolekcję mebli i instrumentów 
aptecznych oraz archiwalnych dokumentów i foto-
grafii rodziny limanowskich farmaceutów, kolekcję 
mebli gabinetowych pochodzących od byłych 
właścicieli dworu rodziny Marsów, meble miesz-
czan limanowskich, historyczną broń palną, kolek-
cję  dewizek oraz znaczków pocztowych, filmy doty-
czące rafinerii ropy naftowej w Sowlinach, sprzęt 
ciemni fotograficznej. Honorowi darczyńcy 
śp. Grzegorz Joniec, Jan Dutka i Marek Sosenko 
otrzymali tytuł Mecenasa MRZL.
Działalność wydawnicza koncentruje się na publika-
cjach edycji źródeł. W 2015 r. wznowiono serię 
Zeszyty Muzeum Regionalnego Ziemi Limanow-
skiej. Wydano jako tom III Wspomnienia Stefana 
Biedy z lat 1908-1949, w 2016 r. - Księgę wójtow-
sko-ławniczą miasta Limanowa z lat 1770-1798, 
w 2017 r. - Pamiętnik Antoniego Józefa Marsa 
herbu Noga z lat 1819-1905. Trwają prace nad 
tomem VI Die Schlacht von Limanowa-Lapanów, 

Dezember 1914 Josefa Rotha von Limanowa. 
W 2014 r. Muzeum współtworzyło gry planszowe 
Władcy Beskidów i Walec Parowy 1914. Wydano 
katalogi: Droga do zwycięstwa … - tradycje narciar-
stwa biegowego na Limanowszczyźnie (2013), 
Świat dawnej apteki na polsko-słowackim pograni-
czu (2017), Historia w dewizce zapisana (2018). 
Przy współpracy z LUTW powstaje edycja pism 
Walentego Gawrona i ks. Edwarda Wojtusiaka (wy-
danie 2019).
Muzeum organizuje lekcje muzealne, warsztaty 
kaligraficzne i tworzenia szklanych witraży, kursy 
języka łacińskiego, kursy z historii i historii sztuki. 
Licznym projektom towarzyszyły też zajęcia eduka-
cyjne: w 2013 r. konkurs pn. Znani i nieznani boha-
terowie powstania styczniowego, 2014 r. gra miej-
ska Jak pokonać rosyjski walec parowy?, w 2015 r. 
konkurs dla Namaluj Ilmana – legendarnego założy-
ciela miasta Limanowa, w 2016 r. gry terenowe, 
warsztaty tworzenia makiet – Śladami starożytnych 
i średniowiecznych miejsc obronnych w Beskidzie 
Wyspowym. Obecnie z okazji 100-lecia odzyskania 
niepodległości trwa konkurs historyczno-plastycz-
ny Limanowskie korzenie niepodległości, a już 
w 2019 r. na ul. Polnej powstanie piec chlebowy 
i wiata (dofinansowane w ramach grantów LGD – 
Przyjazna Ziemia Limanowska), gdzie będą odby-
wać się warsztaty z tradycyjnej kuchni regionalnej. 
W ramach działalności naukowej muzeum współor-
ganizowało w 2014 r. międzynarodową konferencję 
Wielka Wojna w Małopolsce – Pamięć i Tożsamość, 
a w 2016 r. debatę historyczną Krwawe zapusty 
1846. 170 rocznica rabacji galicyjskiej i powstania 
chochołowskiego. Ponadto muzeum zorganizowało 
wiele wykładów i prelekcji zapraszając badaczy 
z ośrodków uniwersyteckich. Obecnie pracownicy 
muzeum prowadzą badania w zakresie ikonografii 
i ikonologii dewizek, epidemii i cmentarzy epide-
micznych oraz starożytnego i średniowiecznego 
osadnictwa na terenie powiatu.
Muzeum podejmuje się organizacji imprez kultural-

nych. Warto wymienić majową Noc Muzeum oraz 
lipcowy Jarmark Historyczny św. Marii Magdaleny. 
W trakcie Nocy Muzeum prezentuje się wybrane 
kolekcje muzealne i wystawy, czemu towarzyszą 
koncerty, spektakle teatralne, występy twórców 
ludowych. Jarmark św. Marii Magdaleny to impreza 
nawiązującą do pierwszego jarmarku nadanego 
miastu Limanowa w 1565 r. Każdego roku prezen-
tuje się jarmark produktów tradycyjnych i rękodziel-
niczych w różnych odsłonach historycznych i folk-
lorystycznych, czemu służą koncerty, spektakle 
obrzędowe, pokazy historyczne, konkursy, gra 
miejska. Dotychczas zaprezentowano okres staro-
polski, galicyjski, I wojnę światową i dwudziestole-
cie międzywojenne, II wojnę światową.
Planowana jest rewitalizacja siedziby muzeum 
„Dworu Marsów” przy ul. Józefa Marka 13 oraz 
zabytkowych obiektów „w dworze” przy ul. Polnej. 
Obecna siedziba będzie mieścić ekspozycje histo-
ryczne i czasowe oraz archiwum, magazyn zbiorów 
muzealnych, bibliotekę, pracownię digitalizacji, sale 
konferencyjne. W budynkach przy ul. Polnej zosta-
nie zorganizowana interaktywna wystawa wsi lima-
nowskiej. Został opracowany plan prac remonto-
wo- budowlanych, który otrzymał zgodę od Woje-
wódzkiego Konserwatora Zabytków oraz Starostwa 
Powiatowego w Limanowej. Obecnie muzeum oraz 
Miasto Limanowa ubiegają się o dofinansowane ze 
środków MKiDN oraz funduszy europejskich.
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Muzeum Regionalne Ziemi Limanowskiej przeszło 
prawdziwe przeobrażenie. Zmianie uległy: organiza-
cja muzeum, ewidencja zbiorów, ekspozycje, dzia-
łania kulturalne, edukacyjne i wydawnicze. Realizu-
je się projekty dofinansowane ze środków 
zewnętrznych, co podnosi poziom merytoryczny 
i angażuje nowoczesne rozwiązania.
Zorganizowano kilkadziesiąt czasowych i stałych 
ekspozycji, do najważniejszych należą: w 2012 r.: 

Limanowianie na szlaku SBSK i 3.DSK, Świat które-
go już nie ma … - 70-rocznica zagłady limanow-
skich Żydów, w 2013 r.: W drodze do zwycięstwa – 
tradycję narciarstwa biegowego na Ziemi Limanow-
skiej, współorganizowało Echa powstania stycznio-
wego w Małopolsce – ludzie i miejsca (wyróżnienie 
od prezydenta RP), pierwsza odsłona wystawy 
Apteka mgr Klementyny Bączkowskiej. W 2014 r.: 
współorganizowało Wielka Wojna w Małopolsce – 
pamięć i tożsamość oraz Światłoczułe świadectwo 
– skarb z Limanowej, pierwsza prezentacja wysta-
wy Historia w dewizce zapisana, współorganizowa-
no obchody 100-lecia Bitwy Limanowskiej m.in. 
rekonstrukcja, wystawy muzealne. W 2015 r.:  
Limanowa – 1565-2015 oraz Limanowa na polsko-
-węgierskim szlaku wina, ekspozycja wnętrza 
salonu Marsów, jubileusz 45-lecia muzeum. 
W 2016 r.: Muzy i medycyna – artyści i lekarze 
z rodziny Żuławskich oraz Śladami starożytnych 
i średniowiecznych miejsc obronnych na Ziemi 
Limanowskiej. Wszystkie organizowano wspólnie 

Limanowa – miasto kultury

z innymi podmiotami, m.in. PTH O/Limanowa.
W latach 2017 - 2018 r. dzięki dofinansowaniu 
z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego oraz z budżetu państwa za 
pośrednictwem Związku Euroregion „Tatry” 
w ramach Programu Współpracy Transgranicznej 
Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020  powstały 
dwa projekty przy współpracy z Muzeum 
w Kieżmarku. Pierwszy to modernizacja wystawy 
Świat dawnej apteki na polsko-słowackim pograni-
czu, prezentującej wnętrze apteki z początku XX w. 
z rekonstrukcją mebli, zabytkowym wyposażeniem, 
modelami postaci, sprzętem multimedialnym, 
filmem dokumentalnym. Drugi to Polsko-słowackie 
braterstwo broni – Bitwa Limanowska 1914 zakła-
dający: powstanie interaktywnej wystawy - rekon-
strukcji kwatery sztabu polowego z okresu I wojny 
światowej, utworzenie centrum informacji histo-
rycznej z infrastrukturą obok cmentarza wojennego 
nr 368 na Jabłońcu, rekonstrukcja bitwy pod Lima-
nową. Oficjalne otwarcie wystawy, punktu histo-
rycznego i rekonstrukcja już 9 grudnia! Poza tym 
pozyskano środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego na dwa projekty. W 2017 r. zmo-
dernizowano wystawę Historia w dewizce zapisana: 
nowe systemy wystawiennicze, modele postaci 
w strojach historycznych, opracowanie katalogu 
i tablic informacyjnych (honorowy patronat Jaro-
sława Sellina Sekretarza Stanu w MKiDN). 
W  2018 r. realizowany jest projekt Chciejmy Polski, 
a będzie! – minister Józef Beck - pierwsza w Polsce 
nowoczesna wystawa multimedialna poświęcona 
życiu i działalności Józefa Alojzego Becka i jego 
syna Józefa Becka – ministra spraw zagranicznych 
w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Uro-
czyste otwarcie 19 października 2018 r. (patronat 
narodowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległo-
ści).
W latach 2011-2012 zorganizowano inwentaryzację 
zbiorów. Zorganizowano i wyposażono pomiesz-

czenia: Archiwum, Magazyn Zbiorów oraz Bibliote-
kę. Eksponaty wymagające zabezpieczenia zostały 
poddane konserwacji. Od 2014 r. jest wdrażana 
elektroniczna ewidencja zbiorów (program 
Musnet), a od 2017 r. trawa systematyczna digitali-
zacja i cyfryzacja zbiorów. Muzeum pozyskało wiele 
cennych zabytków, m.in. staropolskie i galicyjskie 
dokumenty miasta Limanowa, XVIII-wieczną księgę 
wójtowsko-ławniczą miejską, księgę prawa magde-
burskiego z XVII w., kolekcję mebli i instrumentów 
aptecznych oraz archiwalnych dokumentów i foto-
grafii rodziny limanowskich farmaceutów, kolekcję 
mebli gabinetowych pochodzących od byłych 
właścicieli dworu rodziny Marsów, meble miesz-
czan limanowskich, historyczną broń palną, kolek-
cję  dewizek oraz znaczków pocztowych, filmy doty-
czące rafinerii ropy naftowej w Sowlinach, sprzęt 
ciemni fotograficznej. Honorowi darczyńcy 
śp. Grzegorz Joniec, Jan Dutka i Marek Sosenko 
otrzymali tytuł Mecenasa MRZL.
Działalność wydawnicza koncentruje się na publika-
cjach edycji źródeł. W 2015 r. wznowiono serię 
Zeszyty Muzeum Regionalnego Ziemi Limanow-
skiej. Wydano jako tom III Wspomnienia Stefana 
Biedy z lat 1908-1949, w 2016 r. - Księgę wójtow-
sko-ławniczą miasta Limanowa z lat 1770-1798, 
w 2017 r. - Pamiętnik Antoniego Józefa Marsa 
herbu Noga z lat 1819-1905. Trwają prace nad 
tomem VI Die Schlacht von Limanowa-Lapanów, 

Dezember 1914 Josefa Rotha von Limanowa. 
W 2014 r. Muzeum współtworzyło gry planszowe 
Władcy Beskidów i Walec Parowy 1914. Wydano 
katalogi: Droga do zwycięstwa … - tradycje narciar-
stwa biegowego na Limanowszczyźnie (2013), 
Świat dawnej apteki na polsko-słowackim pograni-
czu (2017), Historia w dewizce zapisana (2018). 
Przy współpracy z LUTW powstaje edycja pism 
Walentego Gawrona i ks. Edwarda Wojtusiaka (wy-
danie 2019).
Muzeum organizuje lekcje muzealne, warsztaty 
kaligraficzne i tworzenia szklanych witraży, kursy 
języka łacińskiego, kursy z historii i historii sztuki. 
Licznym projektom towarzyszyły też zajęcia eduka-
cyjne: w 2013 r. konkurs pn. Znani i nieznani boha-
terowie powstania styczniowego, 2014 r. gra miej-
ska Jak pokonać rosyjski walec parowy?, w 2015 r. 
konkurs dla Namaluj Ilmana – legendarnego założy-
ciela miasta Limanowa, w 2016 r. gry terenowe, 
warsztaty tworzenia makiet – Śladami starożytnych 
i średniowiecznych miejsc obronnych w Beskidzie 
Wyspowym. Obecnie z okazji 100-lecia odzyskania 
niepodległości trwa konkurs historyczno-plastycz-
ny Limanowskie korzenie niepodległości, a już 
w 2019 r. na ul. Polnej powstanie piec chlebowy 
i wiata (dofinansowane w ramach grantów LGD – 
Przyjazna Ziemia Limanowska), gdzie będą odby-
wać się warsztaty z tradycyjnej kuchni regionalnej. 
W ramach działalności naukowej muzeum współor-
ganizowało w 2014 r. międzynarodową konferencję 
Wielka Wojna w Małopolsce – Pamięć i Tożsamość, 
a w 2016 r. debatę historyczną Krwawe zapusty 
1846. 170 rocznica rabacji galicyjskiej i powstania 
chochołowskiego. Ponadto muzeum zorganizowało 
wiele wykładów i prelekcji zapraszając badaczy 
z ośrodków uniwersyteckich. Obecnie pracownicy 
muzeum prowadzą badania w zakresie ikonografii 
i ikonologii dewizek, epidemii i cmentarzy epide-
micznych oraz starożytnego i średniowiecznego 
osadnictwa na terenie powiatu.
Muzeum podejmuje się organizacji imprez kultural-

nych. Warto wymienić majową Noc Muzeum oraz 
lipcowy Jarmark Historyczny św. Marii Magdaleny. 
W trakcie Nocy Muzeum prezentuje się wybrane 
kolekcje muzealne i wystawy, czemu towarzyszą 
koncerty, spektakle teatralne, występy twórców 
ludowych. Jarmark św. Marii Magdaleny to impreza 
nawiązującą do pierwszego jarmarku nadanego 
miastu Limanowa w 1565 r. Każdego roku prezen-
tuje się jarmark produktów tradycyjnych i rękodziel-
niczych w różnych odsłonach historycznych i folk-
lorystycznych, czemu służą koncerty, spektakle 
obrzędowe, pokazy historyczne, konkursy, gra 
miejska. Dotychczas zaprezentowano okres staro-
polski, galicyjski, I wojnę światową i dwudziestole-
cie międzywojenne, II wojnę światową.
Planowana jest rewitalizacja siedziby muzeum 
„Dworu Marsów” przy ul. Józefa Marka 13 oraz 
zabytkowych obiektów „w dworze” przy ul. Polnej. 
Obecna siedziba będzie mieścić ekspozycje histo-
ryczne i czasowe oraz archiwum, magazyn zbiorów 
muzealnych, bibliotekę, pracownię digitalizacji, sale 
konferencyjne. W budynkach przy ul. Polnej zosta-
nie zorganizowana interaktywna wystawa wsi lima-
nowskiej. Został opracowany plan prac remonto-
wo- budowlanych, który otrzymał zgodę od Woje-
wódzkiego Konserwatora Zabytków oraz Starostwa 
Powiatowego w Limanowej. Obecnie muzeum oraz 
Miasto Limanowa ubiegają się o dofinansowane ze 
środków MKiDN oraz funduszy europejskich.
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Muzeum Regionalne Ziemi Limanowskiej przeszło 
prawdziwe przeobrażenie. Zmianie uległy: organiza-
cja muzeum, ewidencja zbiorów, ekspozycje, dzia-
łania kulturalne, edukacyjne i wydawnicze. Realizu-
je się projekty dofinansowane ze środków 
zewnętrznych, co podnosi poziom merytoryczny 
i angażuje nowoczesne rozwiązania.
Zorganizowano kilkadziesiąt czasowych i stałych 
ekspozycji, do najważniejszych należą: w 2012 r.: 

Limanowianie na szlaku SBSK i 3.DSK, Świat które-
go już nie ma … - 70-rocznica zagłady limanow-
skich Żydów, w 2013 r.: W drodze do zwycięstwa – 
tradycję narciarstwa biegowego na Ziemi Limanow-
skiej, współorganizowało Echa powstania stycznio-
wego w Małopolsce – ludzie i miejsca (wyróżnienie 
od prezydenta RP), pierwsza odsłona wystawy 
Apteka mgr Klementyny Bączkowskiej. W 2014 r.: 
współorganizowało Wielka Wojna w Małopolsce – 
pamięć i tożsamość oraz Światłoczułe świadectwo 
– skarb z Limanowej, pierwsza prezentacja wysta-
wy Historia w dewizce zapisana, współorganizowa-
no obchody 100-lecia Bitwy Limanowskiej m.in. 
rekonstrukcja, wystawy muzealne. W 2015 r.:  
Limanowa – 1565-2015 oraz Limanowa na polsko-
-węgierskim szlaku wina, ekspozycja wnętrza 
salonu Marsów, jubileusz 45-lecia muzeum. 
W 2016 r.: Muzy i medycyna – artyści i lekarze 
z rodziny Żuławskich oraz Śladami starożytnych 
i średniowiecznych miejsc obronnych na Ziemi 
Limanowskiej. Wszystkie organizowano wspólnie 

z innymi podmiotami, m.in. PTH O/Limanowa.
W latach 2017 - 2018 r. dzięki dofinansowaniu 
z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego oraz z budżetu państwa za 
pośrednictwem Związku Euroregion „Tatry” 
w ramach Programu Współpracy Transgranicznej 
Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020  powstały 
dwa projekty przy współpracy z Muzeum 
w Kieżmarku. Pierwszy to modernizacja wystawy 
Świat dawnej apteki na polsko-słowackim pograni-
czu, prezentującej wnętrze apteki z początku XX w. 
z rekonstrukcją mebli, zabytkowym wyposażeniem, 
modelami postaci, sprzętem multimedialnym, 
filmem dokumentalnym. Drugi to Polsko-słowackie 
braterstwo broni – Bitwa Limanowska 1914 zakła-
dający: powstanie interaktywnej wystawy - rekon-
strukcji kwatery sztabu polowego z okresu I wojny 
światowej, utworzenie centrum informacji histo-
rycznej z infrastrukturą obok cmentarza wojennego 
nr 368 na Jabłońcu, rekonstrukcja bitwy pod Lima-
nową. Oficjalne otwarcie wystawy, punktu histo-
rycznego i rekonstrukcja już 9 grudnia! Poza tym 
pozyskano środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego na dwa projekty. W 2017 r. zmo-
dernizowano wystawę Historia w dewizce zapisana: 
nowe systemy wystawiennicze, modele postaci 
w strojach historycznych, opracowanie katalogu 
i tablic informacyjnych (honorowy patronat Jaro-
sława Sellina Sekretarza Stanu w MKiDN). 
W  2018 r. realizowany jest projekt Chciejmy Polski, 
a będzie! – minister Józef Beck - pierwsza w Polsce 
nowoczesna wystawa multimedialna poświęcona 
życiu i działalności Józefa Alojzego Becka i jego 
syna Józefa Becka – ministra spraw zagranicznych 
w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Uro-
czyste otwarcie 19 października 2018 r. (patronat 
narodowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległo-
ści).
W latach 2011-2012 zorganizowano inwentaryzację 
zbiorów. Zorganizowano i wyposażono pomiesz-

czenia: Archiwum, Magazyn Zbiorów oraz Bibliote-
kę. Eksponaty wymagające zabezpieczenia zostały 
poddane konserwacji. Od 2014 r. jest wdrażana 
elektroniczna ewidencja zbiorów (program 
Musnet), a od 2017 r. trawa systematyczna digitali-
zacja i cyfryzacja zbiorów. Muzeum pozyskało wiele 
cennych zabytków, m.in. staropolskie i galicyjskie 
dokumenty miasta Limanowa, XVIII-wieczną księgę 
wójtowsko-ławniczą miejską, księgę prawa magde-
burskiego z XVII w., kolekcję mebli i instrumentów 
aptecznych oraz archiwalnych dokumentów i foto-
grafii rodziny limanowskich farmaceutów, kolekcję 
mebli gabinetowych pochodzących od byłych 
właścicieli dworu rodziny Marsów, meble miesz-
czan limanowskich, historyczną broń palną, kolek-
cję  dewizek oraz znaczków pocztowych, filmy doty-
czące rafinerii ropy naftowej w Sowlinach, sprzęt 
ciemni fotograficznej. Honorowi darczyńcy 
śp. Grzegorz Joniec, Jan Dutka i Marek Sosenko 
otrzymali tytuł Mecenasa MRZL.
Działalność wydawnicza koncentruje się na publika-
cjach edycji źródeł. W 2015 r. wznowiono serię 
Zeszyty Muzeum Regionalnego Ziemi Limanow-
skiej. Wydano jako tom III Wspomnienia Stefana 
Biedy z lat 1908-1949, w 2016 r. - Księgę wójtow-
sko-ławniczą miasta Limanowa z lat 1770-1798, 
w 2017 r. - Pamiętnik Antoniego Józefa Marsa 
herbu Noga z lat 1819-1905. Trwają prace nad 
tomem VI Die Schlacht von Limanowa-Lapanów, 

Dezember 1914 Josefa Rotha von Limanowa. 
W 2014 r. Muzeum współtworzyło gry planszowe 
Władcy Beskidów i Walec Parowy 1914. Wydano 
katalogi: Droga do zwycięstwa … - tradycje narciar-
stwa biegowego na Limanowszczyźnie (2013), 
Świat dawnej apteki na polsko-słowackim pograni-
czu (2017), Historia w dewizce zapisana (2018). 
Przy współpracy z LUTW powstaje edycja pism 
Walentego Gawrona i ks. Edwarda Wojtusiaka (wy-
danie 2019).
Muzeum organizuje lekcje muzealne, warsztaty 
kaligraficzne i tworzenia szklanych witraży, kursy 
języka łacińskiego, kursy z historii i historii sztuki. 
Licznym projektom towarzyszyły też zajęcia eduka-
cyjne: w 2013 r. konkurs pn. Znani i nieznani boha-
terowie powstania styczniowego, 2014 r. gra miej-
ska Jak pokonać rosyjski walec parowy?, w 2015 r. 
konkurs dla Namaluj Ilmana – legendarnego założy-
ciela miasta Limanowa, w 2016 r. gry terenowe, 
warsztaty tworzenia makiet – Śladami starożytnych 
i średniowiecznych miejsc obronnych w Beskidzie 
Wyspowym. Obecnie z okazji 100-lecia odzyskania 
niepodległości trwa konkurs historyczno-plastycz-
ny Limanowskie korzenie niepodległości, a już 
w 2019 r. na ul. Polnej powstanie piec chlebowy 
i wiata (dofinansowane w ramach grantów LGD – 
Przyjazna Ziemia Limanowska), gdzie będą odby-
wać się warsztaty z tradycyjnej kuchni regionalnej. 
W ramach działalności naukowej muzeum współor-
ganizowało w 2014 r. międzynarodową konferencję 
Wielka Wojna w Małopolsce – Pamięć i Tożsamość, 
a w 2016 r. debatę historyczną Krwawe zapusty 
1846. 170 rocznica rabacji galicyjskiej i powstania 
chochołowskiego. Ponadto muzeum zorganizowało 
wiele wykładów i prelekcji zapraszając badaczy 
z ośrodków uniwersyteckich. Obecnie pracownicy 
muzeum prowadzą badania w zakresie ikonografii 
i ikonologii dewizek, epidemii i cmentarzy epide-
micznych oraz starożytnego i średniowiecznego 
osadnictwa na terenie powiatu.
Muzeum podejmuje się organizacji imprez kultural-

nych. Warto wymienić majową Noc Muzeum oraz 
lipcowy Jarmark Historyczny św. Marii Magdaleny. 
W trakcie Nocy Muzeum prezentuje się wybrane 
kolekcje muzealne i wystawy, czemu towarzyszą 
koncerty, spektakle teatralne, występy twórców 
ludowych. Jarmark św. Marii Magdaleny to impreza 
nawiązującą do pierwszego jarmarku nadanego 
miastu Limanowa w 1565 r. Każdego roku prezen-
tuje się jarmark produktów tradycyjnych i rękodziel-
niczych w różnych odsłonach historycznych i folk-
lorystycznych, czemu służą koncerty, spektakle 
obrzędowe, pokazy historyczne, konkursy, gra 
miejska. Dotychczas zaprezentowano okres staro-
polski, galicyjski, I wojnę światową i dwudziestole-
cie międzywojenne, II wojnę światową.
Planowana jest rewitalizacja siedziby muzeum 
„Dworu Marsów” przy ul. Józefa Marka 13 oraz 
zabytkowych obiektów „w dworze” przy ul. Polnej. 
Obecna siedziba będzie mieścić ekspozycje histo-
ryczne i czasowe oraz archiwum, magazyn zbiorów 
muzealnych, bibliotekę, pracownię digitalizacji, sale 
konferencyjne. W budynkach przy ul. Polnej zosta-
nie zorganizowana interaktywna wystawa wsi lima-
nowskiej. Został opracowany plan prac remonto-
wo- budowlanych, który otrzymał zgodę od Woje-
wódzkiego Konserwatora Zabytków oraz Starostwa 
Powiatowego w Limanowej. Obecnie muzeum oraz 
Miasto Limanowa ubiegają się o dofinansowane ze 
środków MKiDN oraz funduszy europejskich.
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Patriotyzm młodego pokolenia Projekt pomnika J.Piłsudskiego Obchody Święta Niepodległości 
w Łososinie Górnej
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Nie przetrwalibyśmy jako naród, gdyby nie kultura 
i wartości kultywowane przez naszych przodków, 
dlatego mamy obowiązek  pamiętać i doceniać ich 
wysiłki i ofiary jakie ponosili w walce o naszą wol-
ność i tożsamość. Jak bardzo to ważne pokazuje też 
ostatni czas, gdzie jesteśmy świadkami ataku na 
prawdę historyczną w celu obarczenia Polski 
cudzymi zbrodniami. Nie łudźmy się, że ktoś zadba 
o nasz honor, jeżeli nie zrobimy tego sami. Nasi 
ojcowie dali nam wolną ojczyznę, a my ten dar 
powinniśmy rozwijać i przekazać naszym dzieciom.
Dlatego dbamy o świadectwa naszej historii, 

poprzez kultywowanie i wzbogacanie uroczystości 
historycznych, budowanie nowych i utrzymywanie 
w poszanowaniu istniejących pomników i muzeów, 
organizowanie wystaw i konkursów historycznych 
dla dzieci i młodzieży oraz publikowanie  okoliczno-
ściowych referatów i opracowań.

Każdego roku na limanowskim rynku organizujemy 
dwie główne uroczystości patriotyczne na 
Święto Konstytucji 3 maja i Narodowe Święto 
Niepodległości 11 listopada. W uroczystościach 
tych uczestniczy Stowarzyszenie Historii Ożywionej 
Jabłoniec 1914, Związek Strzelecki STRZELEC, 
Orkiestra Echo Podhala, harcerze, mieszkańcy 
miasta oraz młodzież. Uroczystości są co roku 
ubarwione inscenizacjami, występami dzieci i mło-
dzieży. Dla podkreślenia odświętnego nastroju tych 
miejskich wydarzeń miasto zakupiło do muzeum, 
replikę średniowiecznej armaty, z której na uroczy-
stościach oddawane są salwy wiwatowe. 
Aby przekazać dzieciom i młodzieży, że postawy 
patriotyczne i szanowanie pamięci o naszej historii 
jest ważne organizujemy w czasie tych uroczystości 
konkursy frekwencyjne, w ramach których nagra-
dzamy fundowaniem wycieczek te klasy, które 
licznie biorą udział w uroczystościach.
Naocznym wyrazem tego, że społeczność limanow-
ska wysoko ceni wartości narodowe i historyczne 
jest realizowana inicjatywa budowy pomnika 
Komendanta Józefa Piłsudskiego, który stanie na 
Małym Rynku jako wyraz wdzięczności dla tych 
wszystkich, którzy poprzez walkę, pracę, zabiegi 
dyplomatyczne i inne starania doprowadzili do 
odzyskania niepodległości. Dla uczczenia w ten 
sposób 100-lecia odzyskania niepodległości i połą-
czonej z nią 100. rocznicy poświęcenia Kościoła - 
Bazyliki Mniejszej pod wezwaniem Matki Boskiej 
Bolesnej, uzyskaliśmy Patronat Narodowy Prezy-
denta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja 
Dudy.
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Limanowa – miasto sukcesów

VIII miejsce w kraju dla burmistrza miasta w rankingu Sukces 
Mijającej Kadencji 201 O - 2014 w kategorii Miast Powiatowych 
VIII miejsce w kraju w rankingu zrównoważonego rozwoju Jednostek 
Samorządu Terytorialnego 2013 w kategorii Gminy Miejskiej 
IlI miejsce w kraju wśród burmistrzów w kategorii Najlepszy Włodarz 
w miastach do 100 tys. mieszkańców 
I miejsce w rankingu „Ocena Aktywności Gmin Subregionu 
Sądeckiego 2014 r." 
I miejsce w rankingu „Ocena Aktywności Gmin Subregionu 
Sądeckiego 2015 r." 
lI miejsce dla Miasta Limanowa w XXII Sportowym Turnieju Miast 
i Gmin - Małopolska 2016 w grupie 15-40 tys. mieszkańców 
V miejsce w Ogólnopolskim XIV Rankingu Zrównoważonego 
Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego 
IlI miejsce w Rankingu Gmin Małopolski 2016 (Limanowa 
„Ma/opolskim Tygrysem'') 
IlI miejsce w rankingu „Ocena Aktywności Gmin Subregionu 
Sądeckiego 2015 r.” w kategorii „Pozainwestycyjna działalność gospodarcza" 
VIII miejsce w Rankingu Gmin Małopolskich (na 179 gmin) przyznane w 2017 r. 
Certyfikat „Laur społecznego zaufania" dla Burmistrza Miasta Limanowa przyznany 2017 roku przez 
Instytut Badań Marki 
I miejsce w rankingu „Ocena Aktywności Gmin Subregionu Sądeckiego 2017 r., w kategorii „Uogólniona 
ocena aktywności gmin Subregionu Sądeckiego" 
I miejsce w rankingu „Ocena Aktywności Gmin Subregionu Sądeckiego 2017 r., w kategorii 
„Pozainwestycyjna działalność gospodarcza" IlI miejsce w rankingu „Ocena Aktywności Gmin Subregionu 
Sądeckiego 2017 r., w kategorii „Efekty polityki społecznej" 
lI miejsce w rankingu „Ocena Aktywności Gmin Subregionu Sądeckiego 2017 r., w kategorii „Uśredniona 
ocena aktywności gmin Subregionu Sądeckiego za lata 2013-2017" 
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