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Czas wakacji, urlopów i zasłużonego 
odpoczynku dobiegł końca, jednak 
letni klimat nie zdezorganizował 
naszej pracy. Wiele projektów poszło 
do przodu, niektóre prace zostały 
sfinalizowane, a w głowach zakiełko-
wały nowe pomysły. Przed nami 
pracowita jesień, którą poświęcimy 
na realizację kolejnych inwestycyj-
nych zamierzeń. Ale przejdźmy do 
konkretów. Dokładamy wszelkich 
starań, by pozyskać jak najwięcej 
środków zewnętrznych na moderni-
zację i rewitalizację miasta. W poło-
wie sierpnia przystąpiliśmy do udzia-
łu w kolejnych programach, składając 
wniosek o dofinansowanie w ramach 
współpracy transgranicznej Interreg - 

z miastem Kieżmark (współpraca ta 
ma zapewnić środki m.in. na przebu-
dowę limanowskiego muzeum i za-
gospodarowanie przydworskich bu-
dynków przy ul. Polnej) oraz kartę 
wstępnej kwalifikacji na niskoemisyj-
ny transport miejski w ramach 
projektu subregionalnego - więcej na 
ten temat przeczytają Państwo na 
kolejnych stronach informatora. 
Poprawiamy stan nawierzchni dróg 
zarówno w centrum miasta, jak i ulic 
osiedlowych. Zadbaliśmy również 
o ukwiecenie rynku, wiosną nasa-
dzone rabaty bujnie rozkwitły 
pięknymi kwiatami w wielu gatun-
kach i kolorach, zdobiąc centrum 
miasta. Chcemy, by mieli Państwo 

udział w wyglądzie, funkcjonalności 
i rozwoju Limanowej, by miasto 
zmieniało się według naszego wspól-
nego projektu. Dziękuję Państwu za 
zabranie głosu w ankietach dotyczą-
cych rewitalizacji rynku, jak również 
za udział w konsultacjach społecz-
nych w sprawie wyznaczenia obszaru 
zdegradowanego i obszaru rewitali-
zacji na terenie miasta. Poznaliśmy 
Państwa oczekiwania, pozostaje nam 
teraz zmierzyć siły na zamiary i wdro-
żyć w życie najlepsze pomysły. 
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Szanowni Państwo! 

Drodzy Mieszkańcy Limanowej!

Z przyjemnością przedstawiam Państwu kolejny numer Informatora Miejskiego i szczerze 

zachęcam do zapoznania się z jego treścią. Na kartach niniejszego informatora znajdą 

Państwo wiadomości na temat aktualnych spraw i programów, które realizujemy, bądź do 

których realizacji się przymierzamy, sprawozdania z zakończonych inwestycji, a także opis 

oraz fotorelację z wydarzeń kulturalnych, które w ostatnim czasie odbyły się na terenie 

naszego miasta.

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

Władysław Bieda

Burmistrz Miasta Limanowa

KALENDARIUM 

20 września 2016 r. 

13 września 2016 r.

31 sierpnia 2016 r.

- wizyta w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie w sprawie 

  chodników przy drodze krajowej nr 28 w Limanowej,

- udział w posiedzeniu Komisji Sejmowej ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych 

  w sprawie realizacji programu „integracja społeczności romskiej w Polsce na lata 

  2014-2020”,

- spotkanie z dyrektorem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie 

  w sprawie budowy ronda (ul. Piłsudskiego, Jana Pawła II, Kopernika), budowy chodnika 

  wzdłuż ul. Krakowskiej oraz budowy chodnika wzdłuż ul. Kościuszki do granicy miasta,

- udział w posiedzeniu Związku Euroregion Tatry w Nowym Targu - omówienie zasad 

  realizacji mikroprojektów,

- spotkanie z Wojewodą Józefem Pilchem i przedstawicielami rodzin romskich w Krakowie,

- spotkanie w Warszawie, w sprawie funduszu municypalnego - czyli możliwości 

  finansowania inwestycji miejskich,

- spotkanie w Kieżmarku (Słowacja) w sprawie współpracy w projekcie transgranicznym,

- spotkanie z Prezydentem Nowego Sącza w sprawie komunikacji i środków z subregionu,

- spotkanie w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie,

- spotkanie w Gliwicach w sprawie możliwości zastosowania kogeneracji na Pływalni   

  Limanowskiej.

25 sierpnia 2016 r.

4 sierpnia 2016 r.

25 lipca 2016 r.

11 lipca 2016 r.

8 lipca 2016 r.

5 lipca 2016 r.

23 czerwca 2016 r.
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Uroczystości przewodniczył metro-
polita krakowski, kardynał Stanisław 
Dziwisz. Obecny był również biskup 
ordynariusz Andrzej Jeż wraz z bisku-
pami pomocniczymi diecezji tarnow-
skiej, a także biskupi diecezji rze-
szowskiej i kapłani z okolicznych 
parafii.

Ks. bp Andrzej Jeż we wprowadzeniu 
do Eucharystii przypomniał, że Lima-
nowska Pieta pięćdziesiąt lat temu 
była koronowana przez metropolitę 
Karola Wojtyłę, który siedemnaście 
lat później, już jako papież Jan Paweł 
II, po kradzieży złotej korony, 
dokonał rekoronacji cudownej figury.

W wygłoszonej homilii kardynał 
Dziwisz - przyjaciel i współpra-
cownik Ojca Świętego, zapewniał, że 
Jan Paweł II „znał tę ziemię, kochał ją 
i podziwiał jej mieszkańców”.

Metropolita krakowski wspominał 
pielgrzymkę papieża do Polski 
w 1999 roku i jego podróż do Starego 
Sącza, która z powodu mgły nie 
odbyła się helikopterem a samo-
chodem. „I tak sobie dzisiaj myślę, że 
to wszystko po to, by jako papież Jan 
Paweł II mógł nawiedzić Limanową, 
pomodlić się i oddać cześć. Widzę 
zresztą, że na pamiątkę tego wyda-
rzenia przy bazylice znajduje się 
pomnik. To było niespodziewane, ale 
Matka Boska do tego doprowadziła, 
by Karol Wojtyła był jako papież Jan 
Paweł II w Limanowej”.

Kardynał Stanisław Dziwisz w Lima-
nowej pozostawił wyjątkowy dar – 
różaniec Ojca Świętego Jana Pawła 
II, a biskup tarnowski Andrzej Jeż 
dokonał aktu zawierzenia całej 
diecezji Matce Boskiej Bolesnej.  

fot. Tomasz Wajda

pod takim hasłem przebiegał tegoroczny tygodniowy odpust limanowski. W niedzielę, 18 września br. 
na placu koronacyjnym przy bazylice tłumnie zgromadzili się wierni, którzy uczestniczyli 
w centralnej uroczystości odpustowej. Wydarzenie połączone było z diecezjalnymi obchodami 1050. 
rocznicy Chrztu Polski oraz 50. rocznicą koronacji cudownej figury Matki Boskiej Bolesnej.

 Limanowska Pani, Matko nasza droga! 
Idziemy do Ciebie, prowadź nas do Boga

Film z uroczystości 
można oglądnąć na

 www.filmy.miasto.limanowa.pl 

fot. Walenty Rusin
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Figura Matki Boskiej Bolesnej znaj-
duje się w głównym ołtarzu bazyliki 
w Limanowej. Jest to rzeźba typu 
„pieta”. Przedstawia Matkę Boską 
siedząca na ławeczce i trzymającą na 
kolanach umęczone ciało Jezusa. 
Rzeźba jest wykonana z jednolitego 
pnia lipowego. Jej wysokość wynosi 
około 90 cm. Z koroną wysokość 
dochodzi do 1 m. Nieustalone jest do 
dziś miejsce i warsztat gdzie powstała 
figura limanowska. Prof. Józef 
Dutkiewcz dowodzi, że pochodzi ona 
ze śląskiej szkoły rzeźbiarskiej i mog-
ła powstać w latach 1300-1375. 
Kiedy i jak przybyła w okolice Lima-
nowej trudno jest ustalić. Stare 
przekazy dowodzą, że przybyła ona 
z Węgier w związku z falą reformacji 
w tym kraju, gdy kalwinizm wyrzucał 
z tamtejszych kościołów obrazy 
i figury maryjne. Prawdopodobne 
jakiś pobożny wędrowiec zabrał 
figurę ze sobą i około roku 1545 
umieścił ją na przydrożnej lipie we 
wsi Mordarka. Właśnie w Mordarce 
rozpoczął się wielki kult figury Matki 
Boskiej Bolesnej przebywającej 

Z kart historii...
początkowo na drzewie, a od 1668 r. 
w kaplicy /istniejącej do dziś/, którą 
konsekrował wizytujący to miejsce 
biskup krakowski Mikołaj Oborski. 
Ks. Sebastian Liśkiewicz w 1745 r. 
postanawił przenieść figurę Matki 
Boskiej do kościoła w Limanowej. 
Z tym faktem nie chciał się pogodzić 
właściciel dworu w Mordarce, który 
nocą wykradł figurę z kościoła. Osta-
tecznie, dopiero w 1753 r. przeniesio-
no uroczyście figurę do świątyni 
limanowskiej. Tu kult Piety rozwijał 
się z roku na rok, a Stolica Apostolska 
potwierdziła ten kult zezwoleniem na 
koronację papieską. 

W dniu 11 września 1966 r. ówczes-
ny metropolita krakowski, arcybis-
kup Karol Wojtyła w obecności 
wielu biskupów, kapłanów i ponad 
stu tysięcy wiernych ukoronował 
Panią Limanowską papieską koro-
ną. Po kradzieży korony ponownej 
rekoronacji dokonał w Krakowie 
papież Jan Paweł II 22 czerwca 
1983 r. wobec milionowej rzeszy 
wiernych. 

5
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Do Urzędu Miasta Limanowa wpłynęło 80 ankiet 
dotyczących rewitalizacji rynku w Limanowej. Forma 
pytań była zróżnicowana. W ankiecie pojawiły się 
pytania jedno-krotnego oraz wielokrotnego wyboru, 
a także opisowe. Pytania, które wymagały odpowiedzi 
TAK/NIE przedstawione zostały procentowo. 

1. Czy na rynku powinna znajdować się na stałe 
kawiarnia/restauracja?
82,5% osób na to pytanie odpowiedziało, że kawiar-
nia/restauracja powinna znaleźć się na stałe na płycie 
rynku, 15% wyraziło sprzeciw, natomiast 2,5% nie miało 
zdania na ten temat.

2. Czy na rynku powinna znaleźć się nowa podświet-
lona fontanna np. z ukrytą niecką pod nawierzchnią?
Większość ankietowanych - 78,8% na to pytanie 
odpowiedziało, że jak najbardziej na rynku limanowskim 
powinna być nowa podświetlona fontanna, 20% nie chce, 
aby na rynku była fontanna, natomiast 1,2% nie udzieliło 
odpowiedzi na to pytanie.

3. Czy na rynku powinny stanąć drewniane budki 
handlowe np. z regionalnymi pamiątkami?
65% osób wypowiadających się na temat rewitalizacji 
rynku stwierdziło, że na płycie rynku nie powinno być 
żadnych budek handlowych, 32,5% jest za, natomiast 
2,5% nie miało na ten temat zdania.

4. Czy w obrębie rynku powinny być podziemne 
toalety?
Praktycznie wszyscy jednomyślnie odpowiedzieli TAK 
dla podziemnych toalet w obrębie rynku – 87,5%, 
przeciw temu rozwiązaniu było 11,3%, a 1,2% nie 
wyraziło zdania.

5. Czy na części rynku powinny znaleźć się miejsca 
parkingowe?
66,3% ankietowanych odpowiedziało, że nie powinno 
być parkingu na rynku, 31,2% było za parkingiem na 
płycie rynku, natomiast 2,5% nie miało zdania.

6. Czy na rynku powinna być zmieniona architektura 
niektórych budynków?
62,5% ankietowanych odpowiedziało, że powinna być 
ujednolicona kolorystyka elewacji wszystkich budyn-
ków, renowacja domów towarowych, centrum „boss”, 
dawnej restauracji „Myśliwskiej”, 32,5% nie chce zmian, 
a 5% nie wypowiedziało się na ten temat.

7. Czy na rynku powinien znaleźć się przystanek 
komunikacji miejskiej?
52,5% ankietowanych odpowiedziało TAK dla przystan-

ku na rynku, 43,8% odpowiedziało NIE, a 3,7% nie miało 
zdania na ten temat.

8. Czy na płycie rynku w sezonie letnim powinien być 
ogródek gastronomiczny?
81,3% osób odpowiedziało, że jak najbardziej na rynku 
powinien znaleźć się sezonowy ogródek gastronomiczny, 
17,5% zdecydowało, że nie, a 1,2% nie wyraziło opinii.

9. Czy obiekt „Buzodrom” oprócz informacji turys-
tycznej powinien być wykorzystywany na np. gastro-
nomię/kawiarnię?
Ankietowani w ilości 83,8% odpowiedzieli, że TAK, 
12,5% odpowiedziało że nie powinno być dodatkowych 
funkcji, a 3,7% nie ma zdania na ten temat.

10. Czy postój taxi powinien być w rynku czy np. na 
„Małym Rynku”?
48,8% mieszkańców zdecydowało, że postój taxi 
powinien zostać przeniesiony na „Mały Rynek”, 38,7% 
jest za pozostawieniem taxi na rynku, a 12,5% nie ma 
zdania na ten temat.

11. Czy reklamy i organizacja powierzchni reklam 
powinny zostać ujednolicone?
81,3% ankietowanych chce ujednolicenia (rozmiarów, 
formy, kolorystyki) bądź usunięcia powierzchni reklam, 
8,7% nie chce zmian, a 10% nie ma zdania na ten temat.

12. Jakie nowe obiekty powinny pojawić się na rynku?
Cześć ankietowanych zaproponowała plac zabaw - 14 
osób lub sezonowo lodowisko - 11. Wśród propozycji 
mieszkańców pojawił się również kącik zieleni z murawą, 
stała galeria prezentacji foto Limanowej i okolic oraz 
stacjonarne szachownice.

13. Jakiej roślinności powinno być więcej na rynku?
Zdaniem ankietowanych na rynku najwięcej powinno 
znajdować się kwietników - 46 osób opowiedziała się za 
tym rozwiązaniem, ponadto preferowany jest również 
zadbany trawnik – 37, drzewa liściaste – 31, pergole – 28, 
drzewa iglaste – 25.

14. Których elementów małej architektury powinno 
być więcej?
Zdaniem ankietowanych najbardziej potrzebne na rynku 
są ławki – 56 osób, lampy niskie – 40, kosze – 32, donice – 
28, lampy wysokie – 20 oraz tablice informacyjne – 15.

15. Jaka nawierzchnia powinna być na rynku?
30 ankietowanych wybrało łączenie płyt gładkich 
z kostką granitową, 24 wybrało płyty kamienne dzielone 
na wzór istniejących, 21 zdecydowało się na kostkę 
granitową, a 5 nie miało zdania na ten temat.

Ankieta dotycząca rewitalizacji rynku 
w Limanowej

Przedstawiamy analizę ankiet dotyczących rewitalizacji rynku w Limanowej. Cieszymy się, że tak 
wielu mieszkańców wypełniło ankietę. Dziękujemy Państwu za zaangażowanie i poświęcony czas. 
Na podstawie udzielonych przez Państwa odpowiedzi opracowaliśmy zbiorczą analizę, którą 
prezentujemy poniżej.
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fot. Tomasz Wajda

16. Jaka Twoim zdaniem powinna być organizacja 
ruchu w rynku?
Ankietowani sugerują aby wprowadzić sygnalizację 
świetlną – 30 osób, 18 uważa, że obecna organizacja 
ruchu jest dobra, natomiast 4 wprowadziłyby zakaz 
poruszania się dużych samochodów typu TIR, 14 nie ma 
na ten temat zdania, a wśród innych propozycji znalazła 
się zmiana lokalizacji przejść dla pieszych lub budowa 
przejść podziemnych.

17. Co zrobić z „Buzodromem”.
36 mieszkańców proponuje zaadoptowanie „Buzodro-
mu” na kawiarnię lub lodziarnię, a górnej płyty na taras 
widokowy, 14 proponuje wyburzenie, 20 uważa, że 
powinien zostać w istniejącej formie, ale należy go 
odnowić i dodać elementy roślinne, a 10 nie wypowie-
działo się.

18. Opisz inne własne propozycje.
Na rynku powinna znajdować się:
- nowoczesna fontanna, 
- telebim z nagłośnieniem, 
- instalacje multimedialne służące turystom, 
- podświetlana wodna kurtyna w okresie wakacyjnym,
- większa ilość kwiatów i drzew kwiatowych, 
- pas zieleni oddzielający pas ruchu drogowego od płyty 
   rynku,
- parking (zmniejszenie płyty rynku na jego potrzeby).

Mieszkańcy opowiedzieli się również za wymianą 
starych pieców węglowych w budynkach w obrębie 
rynku, na piece ograniczające niską emisję spalin oraz 
likwidacją parkingu wraz z pasem ruchu drogowego na 
południowej stronie rynku. 

Wkrótce ogłoszony zostanie konkurs na koncepcję 
architektoniczno-funkcjonalną zagospodarowania 
rynku, a informacje o nim ukażą się na stronie 
internetowej urzędu. 



Bieżące inwestycje – remonty ulic
W czerwcu br. został przeprowadzo-
ny przetarg na remont siedmiu dróg 
na terenie miasta Limanowa, obejmu-
jący remont następujących ulic: 
Mickiewicza, Orkana, Partyzan-
tów, odnogi od ul. Łososińskiej, 
Bema, Szkolnej i Zarębki.

Wykonawcami remontów zostały: 
Firma „Zibud” Grzegorz Zając z Ka-
mienicy, która wykona remont ulic: 
Mickiewicza, Orkana,  Partyzantów 
(odnoga od ul. Paderewskiego), 
Bema i Zarębki. Natomiast firma 
„Limdrog” sp. z o.o. z siedzibą w Li-
manowej wyremontuje ul. Szkolną 
oraz odnogę od ul. Łososińskiej. 
Obecnie prace remontowe zostały 
ukończone na ulicach: Szkolnej, 
Łososińskiej, Orkana i Mickiewicza. 
Na wszystkich drogach zostanie poło-
żona nowa nawierzchnia bitumiczna, 
oprócz tego ulica Bema zostanie 
poszerzona. Poza tym na ul. Orkana 
zostały wbudowane nowe krawężni-
ki, a na ul. Mickiewicza została dodat-
kowo wymieniona nawierzchnia 
chodnika wraz z nowymi krawężni-
kami.

W ramach Programu Rozwoju Gmin-
nej i Powiatowej Infrastruktury dro-
gowej na lata 2016-2019 realizowana 
jest rozbudowa, przebudowa i remont 
następujących dróg miejskich w Li-
manowej: ul. Leśnej, ul. Kowalskie-
go, ul. Konopnickiej, ul. Bulwary 
(I), ul. Leśnej (I), ul. Kilińskiego 
oraz remont ulic: Targowej, Wąs-
kiej, Bulwary (II), Źródlanej oraz 
Zięby. W ramach inwestycji została 
również wyremontowana kładka dla 
pieszych na potoku Mordarka w ciągu 
ulicy Kilińskiego. Całe przedsięwzię-
cie zrealizowano przy dofinansowa-
niu z budżetu państwa w wysokości 
1.113.931,00 zł. Wartość inwestycji 
wyniosła 2.239.178,46 zł. 
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fot. Tomasz Wajda

kładka na potoku Mordarkakładka na potoku Mordarkakładka na potoku Mordarka

ul. Leśnaul. Leśnaul. Leśna

ul. Bulwaryul. Bulwaryul. Bulwary ul. Leśnaul. Leśnaul. Leśna
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 Projekt Miasta Limanowa pn. „Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej 
w ramach aglomeracji Miasta Limanowa – z wykorzystaniem energii 
odnawialnej dla oczyszczalni ścieków”

Zgodnie z harmonogramem konkursu 
nr POIiŚ.2.3/1/2015 dla działania: 
2.3. Gospodarka wodno-ściekowa 
w aglomeracjach w ramach II osi 
priorytetowej Programu Opera-
cyjnego Infrastruktura i Środowisko 
2014-2020 została zakończona ocena 
merytoryczna II stopnia. Miasto 
Limanowa oczekuje na zatwierdzenie 
Projektu przez Instytucję Pośredni-
czącą a następnie podpisanie umowy 
o dofinansowanie z Narodowym Fun-
duszem Ochrony Środowiska i Gos-
podarki Wodnej.

Projekt Miasta Limanowa, o łącznej 
wartości 9.267.372,78 zł i planowa-
nym dofinansowaniu na poziomie 
4.843.938,93 zł zakłada rozbudowę 
sieci wodociągowej o długości ok. 5 
km i kanalizacyjnej o długości ok. 14 
km na terenie miasta oraz wyposaże-
nie oczyszczalni ścieków w instalację 
fotowoltaiczną. Roboty budowlane 
przewidziane są na lata 2017 – 2018.

Rozwój sieci wodociągowej i kanali-
zacji sanitarnej oraz poprawa jakości 
wody należą do priorytetowych 
inwestycji na terenie miasta Limano-
wa. Poziom rozwoju sieci wodocią-
gowej nie jest pełny. Miasto zwodo-
ciągowane jest w około 80%, pozos-
tali mieszkańcy zaopatrują się w wo-
dę z innych źródeł. W zakresie gospo-
darki wodnej, do głównych niedobo-
rów należy stan istniejącej instalacji 
i jakość dostarczanej przez nią wody. 
Starzejące się rurociągi wodociągowe 
wymagają wymiany, szczególnie 
rurociągi stalowe, które są w wieku 
od 30 do 40 lat. 

W ostatnich latach zrealizowano 
wiele inwestycji z zakresu rozwoju 
sieci kanalizacyjnej.

Rozwój sieci spowodował zwiększe-
nie ładunków zanieczyszczeń dostar-
czanych do oczyszczalni. Aktualnie, 
oczyszczalnia ścieków w zakresie 
obciążenia ładunkami wykorzysty-

wana jest, w zależności od pory roku, 
w 90÷100% swoich możliwości. 
Przeprowadzona modernizacja 
oczyszczalni spowodowała większe 
zapotrzebowanie obiektu na energię 
elektryczną oraz zwiększenie ilości 
osadów pościekowych. Istnieje po-
trzeba rozbudowy sieci kanalizacji 
sanitarnej oraz modernizacji oczysz-
czalni ścieków, by obecne urządzenia 
odpowiadały na zdiagnozowane 
potrzeby i umożliwiały dalszy rozwój 
sieci. 

Projekt Miasta Limanowa umożliwi 
rozwój sieci kanalizacyjnej i wodo-
ciągowej, co przyczyni się do polep-
szenia stanu środowiska naturalnego, 
jakości wód powierzchniowych 
i podziemnych, podniesienia standar-
du zdrowia i życia mieszkańców, 
poprawy atrakcyjności inwestycyjnej 
i turystycznej oraz wypełnienia 
przepisów prawa w zakresie jakości 
oczyszczania ścieków.

ul. Bulwaryul. Bulwaryul. Bulwary ul. M. Konopnickiejul. M. Konopnickiejul. M. Konopnickiej

ul. M. Konopnickiejul. M. Konopnickiejul. M. Konopnickiejul. M. Konopnickiejul. M. Konopnickiejul. M. Konopnickiej
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Polsko-słowacki projekt transgraniczny
W połowie sierpnia Miasto Limano-
wa zgłosiło swój udział do projektu 
transgranicznego w ramach progra-
mu współpracy zagranicznej „Inter-
reg Polska – Słowacja 2014-2020". 
Projekt nosi nazwę „Rekonstrukcja 
szlaku winnego z miasta Limanowa 
do miasta Kieżmark” i zakłada oży-
wienie wspólnej historii, w przebu-
dowanych i zaadaptowanych obiek-
tach w obydwu miastach. 

Złożony wniosek jest podstawą do 
uzyskania dofinansowania na przebu-
dowę i rozbudowę Muzeum Regio-
nalnego Ziemi Limanowskiej wraz 
z zagospodarowaniem terenu i kapli-
cą, a także zaadaptowanie części 
przydworskich budynków przy ul. 
Polnej na Muzeum Etnografii i Rol-
nictwa oraz przeprowadzenie rekon-
strukcji Domu Mieszczańskiego 
w Kieżmarku. 

W zaadaptowanych budynkach odby-
wać się będą wystawy historyczne 
i etnograficzne prezentujące dzie-
dzictwo kulturowe pogranicza. Pro-

jekt zakłada również reaktywacje 
starego handlowego szlaku winnego, 
który posłuży jako trasa corocznych 
rajdów rowerowych, a także organi-
zację jarmarków historycznych 
sprzyjających kultywowaniu wspól-
nej  tradycji. W przyszłości plano-
wana jest również wymiana: młodzie-
ży i innych grup mieszkańców w celu 
integracji oraz wspólnej promocji 
obydwu miast.

Całość inwestycji opiewa na ponad 
2 mln euro, z czego rekonstrukcja 
Domu Mieszczańskiego w Kież-
marku wyceniona została na prawie 
760 tys. euro, natomiast przebudowa 
i rozbudowa obiektów w Limanowej 
na ponad 1,35 mln euro. Maksymalne 
dofinansowanie to 85% wartości 
projektu.

Mamy nadzieję, że kilkanaście tygod-
ni rozmów, uzgodnień i wzajemnych 
wizyt, podczas których omawiane 
były warunki polsko-słowackiej 
współpracy, zaowocuje uzyskaniem 
maksymalnej kwoty dotacji.

Wizualizacja przestawia muzeum etnografii i rolnictwa przy ul. Polnej
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W czerwcu Sąd Rejonowy w Limano-
wej wydał postanowienie o zawiesze-
niu postępowania egzekucyjnego 
w sprawie Romów z ul. Wąskiej, po 
tym, jak dwa dni wcześniej, na wnio-
sek wojewody, nowosądecka Proku-
ratura Okręgowa złożyła powództwo 
przeciwegzekucyjne z wnioskiem 
o wstrzymanie eksmisji komorniczej.

Jesteśmy spokojni jeśli chodzi o wy-
nik całej sprawy. Nasze działania były 
przedmiotem kontroli wielu instytucji 
państwowych i żadna z nich nie 
zarzuciła nam łamania prawa. Od 
samego początku działamy zgodnie 
z zasadami programu realizowanego 
przez Ministerstwo Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji, które od począt-
ku miało pełną wiedzę o miejscu 
zakupu nieruchomości, sposobie 
porozumiewania się z mieszkańcami 
budynku przy ul. Wąskiej oraz fakcie 
zawarcia stosownej umowy. 

Każdy obywatel Polski podpisujący 
akt notarialny ma prawo uzyskać od 
notariusza wszelkich wyjaśnień co do 
składanych oświadczeń. Już od 
czasów rzymskich obowiązuje zasa-
da: umów zawartych należy prze-
strzegać. Niczego innego się nie 
domagamy. Interesuje nas wyłącznie 
realizacja tego, co zostało podpisane. 
Żyjemy w państwie prawa, w którym 
akty notarialne powinny być dla 
wszystkich, bez wyjątku, wiążące 
i przez wszystkich respektowane.

Niestety w ostatnich miesiącach spra-
wa realizacji programu rządowego 
jeszcze bardziej się skomplikowała. 
Otrzymaliśmy wytyczne, wg których 
zakup nieruchomości w innym samo-
rządzie powinien być poprzedzony 
porozumieniem z tym samorządem 
i jego akceptacją takiego działania, co 
tak naprawdę może uniemożliwić 
realizację programu. Warto w tym 
miejscu podkreślić, iż tego typu 
działania nie znajdują odzwiercie-
dlenia, ani w programie rządowym, 
ani w obowiązującym prawie w na-
szym państwie. Równocześnie z za-
dziwieniem czytamy kolejne wypo-
wiedzi urzędników Urzędu Woje-
wódzkiego w Krakowie, czy też do-
wiadujemy się od osób trzecich o „wi-
zytacji” budynku przy ul. Wąskiej 

przez pracowników Wojewódzkiego 
Inspektora Nadzoru Budowlanego 
w Krakowie, czy też o wszczętym 
postępowaniu, na wniosek Prokura-
tora Rejonowego w Limanowej, 
przez Powiatowy Inspektorat Nadzo-
ru Budowlanego w Limanowej.

Cała ta sytuacja wywołana została 
zarządzeniem Burmistrza Czchowa 
oraz uchwałą tamtejszej Rady Miasta, 
w sprawie zakazu zasiedlenia zaku-
pionej przez nas nieruchomości 
w Czchowie, w ramach programu 
rządowego. Czekamy na rozstrzy-
gnięcie Wojewódzkiego Sądu Admi-
nistracyjnego w Krakowie, który 
w październiku ma orzec, co do zgod-
ności z prawem tych aktów prawa 
miejscowego. Zarówno my, jak i służ-
by wojewody, nie mamy wątpliwości 
co do tego, iż tego typu zarządzenia, 
tudzież uchwały są niezgodne 
z prawem. Jeśli by tak nie było, to nie 
trudno wyobrazić sobie sytuację, 
w której wójt, burmistrz czy prezy-
dent miasta wydaje podobne zarzą-
dzenie, w którym zabrania zasiedla-
nia jakiejś nieruchomości przez 
osoby, które z jakichś powodów mu 
się nie podobają. Tego typu postępo-
wanie godzi w podstawowe prawa 
obowiązujące w Polsce, to jest prawo 
do swobodnego obrotu nierucho-

mościami i prawo do wyboru miejsca 
zamieszkania.

Szanowni Państwo, jaki będzie finał 
całej sprawy? W państwie prawa 
możliwe jest jedno rozwiązanie – 
przeniesienie mieszkańców budynku 
przy ul. Wąskiej do Czchowa. Prze-
cież sami wybrali sobie dom i dlatego 
go zakupiliśmy, jeśli zaś teraz im się 
nie podoba, to mogą przecież zrezyg-
nować z niego i kupić sobie inny dom, 
ale nie z programu rządowego. 

Program integracji społeczności rom-
skiej to nie tylko szansa na życie 
w godnych warunkach mieszkanio-
wych, ale przede wszystkim to ucze-
nie odpowiedzialności za własne 
życie. 

To próba asymilacji w społeczeń-
stwie, nabywanie zaradności w roz-
wiązywaniu codziennych spraw, jak 
również poczucia odpowiedzialności 
za użyczony budynek – bo to jego 
mieszkańcy będą sami musieli o nie-
go dbać, utrzymywać i ewentualnie 
remontować. Miasto nie będzie pono-
siło już z tego powodu żadnych 
kosztów. Jesteśmy przekonani co do 
słuszności tej idei. Dlatego mamy 
nadzieje, że mimo wielu  utrudnień 
realizacja programu znajdzie szczęś-
liwy finał.

Realizacja programu „Integracja Społeczności 
romskiej w Polsce na lata 2014-2020”

Czchów - zakupiony domCzchów - zakupiony domCzchów - zakupiony dom



O uporządkowanie komunikacji 
władze miasta zabiegają od przeszło 
czterech lat. Dopiero teraz udało się 
wypracować płaszczyznę porozu-
mienia z Powiatem Limanowskim. 
Co do wspólnych działań, zmierza-
jący do powstania wspólnego dworca 
autobusowego (zintegrowany węzeł 
przesiadkowy). Istnienie na terenie 
miasta kilku „dworców” stanowi 
duże utrudnienie dla podróżujących 
i wymusza na nich konieczność prze-
siadania się na inną linię na przystan-
kach pośrednich lub poszukiwanie 
miejsca odjazdu innej linii komunika-
cyjnej. Zintegrowany węzeł przesiad-
kowy będzie miejscem, przez które 
przejeżdżać będą wszystkie linie 
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komunikacyjne. Ułatwi to znacznie 
korzystanie z komunikacji miejskiej.

Końcem sierpnia br. Miasto Lima-
nowa zgłosiło swój udział do projektu 
subregionalnego w ramach Regional-
nego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Małopolskiego, składając 
kartę wstępnej kwalifikacji na nisko-
emisyjny transport miejski. Spójna 
i uporządkowana komunikacja miej-
ska to zadanie jakie Miasto Limano-
wa chce zrealizować po uzyskaniu 
dofinansowania w ramach w/w pro-
jektu subregionalnego. Zewnętrzne 
środki przeznaczone zostaną na 
budowę dworca autobusowego (zin-
tegrowanego węzła przesiadkowe-
go), zakup niskopodłogowych, eko-

logicznych autobusów, zmoderni-
zowanie przystanków wraz z mon-
tażem elektronicznych tablic wypo-
sażonych w system monitorowania 
pojazdów i informowania o spodzie-
wanym czasie przyjazdu autobusu 
oraz stworzenie trzech miejsc „park 
and ride”.

Tak zorganizowana komunikacja 
miejska będzie przede wszystkim 
spójna i czytelna, a wprowadzony 
szereg udogodnień dla podróżujących 
zachęci do korzystania z transportu 
publicznego. Wpłynie to na niższą 
emisję spalin, zmniejszenie natężenia 
ruchu i hałasu na terenie miasta. 

Niskoemisyjny transport miejski

Miasto zamontowało cztery nowe 
wiaty przystankowe: przy ul. Koś-
ciuszki, ul. Piłsudskiego w okolicach 
skrzyżowania z ul. Słoneczną, przy 
ul. Koszarskiej oraz przy ul. Polnej 
w okolicach skrzyżowania z ul. Kas-
prowicza.

Nowe wiaty przystankowe
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Przygotowano już teren pod reali-
zację zadania pn.: Budowa Miaste-
czka Ruchu Drogowego w Limano-
wej w ramach konkursu pod naz-
wą: „Budowa miasteczek ruchu 
drogowego (rowerowego) w woje-
wództwie małopolskim”. 

Przetarg na wykonanie inwestycji 
wygrał Miejski Zakład Gospodarki  
Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. 
z o.o. Przedsiębiorstwo wykona 
obiekt do końca października za 
blisko 280 tys. zł.

Teren budowy obejmuje działkę 
usytuowaną w sąsiedztwie ścieżki 
zdrowia nad potokiem Sowlinka (ul. 
Kusocińskiego). W najbliższym oto-
czeniu znajduje się boisko sportowe, 

siłownia plenerowa, droga rowerowa 
oraz tereny zieleni rekreacyjnej.

Projektowana inwestycja polega na 
budowie jezdni i ścieżek rowerowych 
o powierzchni utwardzonej wyno-

2szącej 1191 m  oraz budowie małej 
architektury związanej z tematyką 
miasteczka ruchu drogowego i rekre-
acją (znaki drogowe, ławki, architek-
tura zabawowa, kosze na śmieci itp.).  

Budowa Miasteczka Ruchu Drogo-
wego (Rowerowego) ma na celu 
stworzenie miejsca, gdzie poprzez 
zabawę podczas korzystania z infras-
truktury drogowej, dzieci i młodzież 
zostaną przygotowani do umiejęt-
nego poruszania się po drogach pub-
licznych. Miasteczko umożliwi pro-

wadzenie profesjonalnych zajęć prak-
tycznych, wzmacniających system 
edukacji szkolnej w zakresie proble-
matyki bezpieczeństwa ruchu drogo-
wego, należytego szkolenia dzieci 
i młodzieży oraz przeprowadzenia 
egzaminów na kartę rowerową.

Powstaje miasteczko rowerowe

Inwestycja realizowana przy wsparciu 
finansowym Województwa Małopolskiego 
w ramach konkursu "Budowa miasteczek 

ruchu drogowego (rowerowego) 
w województwie małopolskim"
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Kolejny wielki sukces Miasta Lima-
nowa. W klasyfikacji ogólnopolskiej 
tej imprezy przygotowanej przez 
Krajową Federację Sportu dla Wszys-
tkich, Miasto Limanowa zajęło 
II miejsce w kategorii miast i gmin od 
15 do 40 tysięcy mieszkańców. 
Główny celem tej cyklicznej imprezy 
jest aktywizacja ruchowa jak naj-
większej liczby osób, szczególnie 
tych, którzy nie uprawiają sportu, nie 
ćwiczą codziennie, nie prowadzą 
aktywnego trybu życia. 

Od kilkunastu lat Limanowa akty-
wnie uczestniczy w tym turnieju, 
zdobywając wysokie lokaty premio-
wane nagrodami finansowymi. Zgod-
nie z regulaminem, za zdobycie 
II miejsca w kraju, otrzymaliśmy nag-
rodę w wysokości 6.000 zł przezna-
czoną na sfinansowanie zakupu 
sprzętu sportowego. Środki te pocho-
dzą z dotacji budżetowej Minister-
stwa Sportu i Turystyki. Wygrane 

w poprzednich latach pozwoliły sfi-
nansować zakup elementów do siłow-
ni zewnętrznej przy ul. Kusocińskie-
go – ścieżki zdrowia. Tegoroczna 
wygrana została również przeznaczo-
na na tego typu sprzęt, który stanowić 
będzie wyposażenie planowanej na 
terenie Parku Miejskiego przy ul. 
Spacerowej siłowni plenerowej. 

W kategorii IV wystartowało 115 
miast i gmin. W ramach limanow-
skiego turnieju odbyło się wiele 
imprez sportowo-rekreacyjnych 
w różnych miejscach miasta, począw-
szy od niewielkich szkolnych akcji, 
skończywszy na ogólnomiejskich 
i ponadregionalnych - łącznie 117 
przedsięwzięcia. Dużą przewagę 
miasto uzyskało dzięki uczestnictwu 
przeszło 900 osób w teście Coopera. 

Tak wysokie miejsce w skali kraju 
było możliwe dzięki zaangażowaniu 
się szerokiej rzeszy organizatorów 
imprez, które zostały przeprowadzo-

ne w dniach 26 maja do 1 czerwca br. 
Wśród nich dużą rolę odegrały 
limanowskie przedszkola, szkoły 
podstawowe, gimnazjalne i ponad-
gimnazjalne, które w czasie wolnym 
od nauki zorganizowały dla swoich 
wychowanków szereg interesujących 
imprez .  Do wspólnej  zabawy 
przystąpiły również m. in. kluby 
sportowe, Pływalnia Limanowska, 
Dzienny Dom "Senior – WIGOR", 
Akademia Lotu, OSP Limanowa oraz 
OSP Łososina Górna. Ponadto zajęcia 
sportowo – rekreacyjne prowadzili 
animatorzy na kompleksach sporto-
wych „Moje Boisko – Orlik 2012”.

Wszystkim organizatorom tą drogą 
składamy serdeczne podziękowa-
nia za zaangażowanie i włączenie 
się do turnieju. To dzięki Wam 
Miasto Limanowa ponownie zdo-
było bardzo wysokie miejsce 
w sportowej rywalizacji w Polsce.

 Miasto Limanowa laureatem 
Sportowego Turnieju Miast i Gmin

Siłownia plenerowa w Parku Miejskim
Jeszcze w tym roku, na terenie Parku 
Miejskiego przy ul. Spacerowej, 
powstanie siłownia plenerowa. Sąsia-
dowała będzie ona z placem zabaw 
i odkrytym basenem. To dobra wia-
domość dla wszystkich miłośników 
aktywnego spędzania czasu na po-
wietrzu. 

To już kolejny taki obiekt na terenie 
miasta. Pierwsza siłowania zew-
nętrzna, mieszcząca się przy tzw. 
ścieżce zdrowia (ul. Kusocińskiego), 
użytkowana jest przez mieszkańców 
od 2014 roku. Cieszy się ona dużym 
zainteresowaniem, a korzystają z niej 
nie tylko uczniowie okolicznych 

szkół, ale także starsi spacerowicze. 
Nowy obiekt wyposażony zostanie 
w sześć przyrządów „fitnesowych” 
i wizualnie zbliżony będzie do siłowni 
już istniejącej. Zakup urządzeń został 
sfinansowany z nagród, jakie Limano-
wa zdobyła w dwóch edycjach Sporto-
wego Turnieju Miast i Gmin. 
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W sierpniu br. Telewizja Polska 
nagrywała materiał filmowy w Lima-
nowej, z serii: „ Z Andrusem po Ga-
licji”. Autorem filmu jest Tomasz 
Paulukiewicz, a rolę gospodarza pełni 
Artur Andrus - znany dziennikarz, 
artysta kabaretowy, poeta, ale rów-
nież Mistrz Mowy Polskiej. Przygodę 
z Limanową autorzy filmu rozpoczęli 
od Miejskiej Góry, gdzie powitani 
zostali hejnałem miasta „Echo Trom-
bity”, był czas na prezentację rynku, 
bazyliki i muzeum. Kolejnym epizo-
dem filmowym była promocja gry na 
instrumentach pasterskich w wykona-
niu Zespołu „Limanowianie”, jakie 
nagrano przy Okręgowej Spółdzielni 
Mleczarskiej produkującej zdrowy 
i ekologiczny nabiał, bez konserwan-
tów i sztucznych dodatków. 

W materiale o Limanowej pokazana 
będzie również produkcja serów 
żółtych. Jednak główną inspiracją 
promocyjnego cyklu filmowego są 
ludzie! A więc w filmie zaprezen-

towane będą wywiady z ciekawymi 
ludźmi, prezentacje limanowskich 
chórów, artystów, lokalnych produ-
centów i ciekawostek o regionie. 
Ponadto pojawi się również tajemni-
cza postać, ciągle widoczna na dal-
szym planie. Ma ona intrygować 
widzów, którzy zadawać sobie będą 
pytanie: co tutaj w Limanowej robi 
ktoś taki? Jego obecność zostanie 
wyjaśniona pod koniec filmu.  Zwień-
czeniem prac na planie filmowym 
w Limanowej było nagranie piosenki 
o naszym mieście w wykonaniu Artu-
ra Andrusa z zespołem. Tak pokrótce 
przedstawia się scenariusz zrealizo-
wanego filmu promocyjnego o Lima-
nowej. Film powstał pod patronatem 
Burmistrza Miasta Limanowa przy 
logistycznym wsparciu Wydziału 
Promocji Urzędu Miasta. Gotowy 
materiał filmowy z cyklu „Z Arturem 
Andrusem po Galicji – LIMANO-
WA”, będziemy mogli obejrzeć już 
w listopadzie. 

 

 Film o Limanowej z Arturem Andrusem
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Nowe wyzwania, nauka, egzaminy - 
czas powrócić do szkoły. Dla ucz-
niów, rodziców i pracowników szkół 
rozpoczął się nowy rok. 1 września 
2.158 uczniów szkół podstawowych 
i gimnazjów rozpoczęło nowy rok 
szkolny 2016/2017 w naszym mieś-
cie. Do szkół podstawowych uczęsz-
cza 1.448 uczniów (w tym 154 
uczniów do klasy I), a do gimnazjów 
710 uczniów (w tym 230 uczniów do 
klasy I). Wychowaniem przedszkol-
nym natomiast zostało objętych 731 
dzieci: w oddziałach  przedszkolnych 
w szkołach podstawowych 181 dzie-
ci, w Miejskich Przedszkolach  Nr 1, 
2, 3 i 4 w Limanowej - 550 dzieci.

 Nowy rok szkolny 2016/2017 - rozpoczęty
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Nowa Lokalna Strategia Rozwoju LGD 
„Przyjazna Ziemia Limanowska”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa 
Działania w dniu 12 maja 2016 r.  
podpisało z Samorządem Woje-
wództwa Małopolskiego Umowę 
o warunkach i sposobie realizacji 
Strategii rozwoju Lokalnego kie-
rowanego przez społeczność. Tym 
samym rozpoczęło realizację Stra-
tegii rozwoju Lokalnego kierowane-
go przez społeczność (LSR) i przy-
gotowuje się do ogłaszania pierw-
szych naborów, obejmujących nową 
perspektywę finansową na lata  2014-
2020  jest „LEADER”,  czyli  wspie-
rany ze środków Europejskiego  
Funduszu  Rolnego  na  rzecz 
Rozwoju  Obszarów  Wiejskich  
(EFRROW) rozwój  lokalny  kiero-
wany  przez  społeczność (RLKS).  

Operacje  współfinansowane  będą  
ze  środków Unii  Europejskiej  w  ra-
mach Działania 19. Wsparcie dla  
rozwoju lokalnego w ramach inicja-
tywy  LEADER  poddziałania  19.2 
wspieranie  na  wdrażanie  operacji  
w  ramach strategii  rozwoju  lokal-
nego kierowanego przez społeczność.

Do realizacji LSR w nowej perspe-
ktywie finansowej wybrano 32 lokal-
ne grupy działania z Małopolski. 
Wśród wybranych LGD w pierwszej 
dziesiątce znalazła się LGD „Przy-
jazna Ziemia Limanowska” otrzy-
mując łącznie 2.612.500,00 euro na 
realizację założonych działań, w tym 
wdrażania projektów współpracy 
oraz funkcjonowania LGD. 

Planuje się, że nabory wniosków będą 
ogłaszane w IV kwartale 2016 roku. 

                                                                                  

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 
Materiał opracowany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Przyjazna Ziemia Limanowska” 

LGD „Przyjazna Ziemia Limanowska” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów 
bieżących i aktywizacji”Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

Instytucja Zarządzająca PROW 2014 -2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.  

Szczegółowa dokumentacja związa-
na z realizacją LSR dostępna jest  na 
stronie internetowej Stowarzyszenia 
www.lgdlimanowa.eu. 

Wszystkie osoby zainteresowane 
składaniem wniosków mogą sko-
rzystać z bezpłatnego doradztwa od 
poniedziałku do piątku w godzinach 
9.00 – 15.00 , w siedzibie LGD przy 
ul. Piłsudskiego 20 w Limanowej, 
doradztwa e-mailowego, bądź do-
radztwa telefonicznego udzielanego 
przez pracowników Lokalnej Grupy 
Działania. 

Istnieje także możliwość doradztwa 
on - line (strona www, facebook).  

Z uwagi na duże zainteresowanie 
doradztwem zachęcamy do wcześ-
niejszego ustalenia terminu doradz-
twa w biurze z pracownikiem LGD. 

 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Przyjazna Ziemia Limanowska”              

ul. Piłsudskiego 20, 34 – 600 Limanowa 

KRS 0000251264  |  Regon 120839095  |  NIP 7372138017       

tel. 18 533 06 62 | fax. 18 542 60 25  

e-mail: kontakt@lgdlimanowa.eu,  biuro@lgdlimanowa.eu

www.lgdlimanowa.eu 
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Światowe Dni Młodzieży
Historyczne wydarzenie, jakim były 
Światowe Dni Młodzieży w Kra-
kowie, rozgrywało się na wielu płasz-
czyznach. Było to spotkanie przede 
wszystkim religijne, ale przy tej 
okazji miały też miejsce imprezy 
kulturalne (koncerty, spektakle, wys-
tawy itp.) .

Również i w Limanowej miało 
miejsce wiele spotkań związanych 
z ŚDM 2016.

W ramach tzw. „Tygodnia Misyj-
nego” poprzedzającego ŚDM, na 
terenie dekanatu limanowskiego 
przebywali pielgrzymi z Francji, 
Włoch, Czadu, Chile, Ukrainy, Mada-
gaskaru, Niemiec, RCA oraz Brazylii. 

Specjalnie dla nich i mieszkańców 
przygotowano staranny program, 
w którym każdy znalazł coś dla sie-
bie, m.in. koncert ewangelizacyjny 
Zespołu Play&Pray, Festiwal Mło-
dych, na którym zaprezentowały się 
wszystkie przybyłe grupy. 

Z rozmów z przybyłymi pielgrzy-
mami wynikało, że byli oni zachwy-
ceni gościnnością rodzin, u których 
mieszkają oraz zaangażowaniem 
lokalnej społeczności w organizację 
ich pobytu w Polsce. 

Wszystkim wspierającym ŚDM w naszym mieście bardzo dziękujemy. 
Zaangażowanie naszych mieszkańców oraz gościnność są wspaniałą 
wizytówką naszego miasta regionu.
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W lipcu Limanowa obchodziła swoje święto! W sobotę 23 lipca odbyły się Dni Limanowej, 
a w niedzielę II Historyczny Jarmark Św. Marii Magdaleny. Dwudniowy maraton atrakcji sprawił, 
że mieszkańcy i przyjezdni goście licznie odwiedzili limanowski Park Miejski. Działo się wiele 
i każdy, kto postanowił spędzić tutaj czas w lipcowy weekend, nie mógł się nudzić.

Święto miasta rozpoczęło się atrak-
cjami dla najmłodszych, którzy mogli 
oglądnąć „Koziołka Matołka” - 
muzyczną bajką pełną ciekawych 
przygód i niezapomnianych wrażeń! 
Następnie na scenie pojawili się 
finaliści VII Limanowskiego Talent 
Show, którzy walczyli o główną na-
grodę w wysokości 1.500 zł, ufundo-
waną przez Burmistrza Miasta Lima-
nowa. Zwycięstwo wywalczyła śpie-
wając utwór „Ballada o próżności” - 
Katarzyna Ćwik z Limanowej. Dru-
gie miejsce przypadło w udziale 
kolejnej wokalistce, Marioli Czuper, 

zaś trzecie miejsce zajął tancerz Pa-
weł Król. Po występie laureatów 
konkursu nastąpiło oficjalne otwarcie 
Święta Miasta 2016, którego dokonał 
gospodarz Burmistrz Miasta Lima-
nowa Władysław Bieda oraz Prze-
wodnicząca Rady Miasta Jolanta 
Juszkiewicz. Na uroczystość przyby-
ły delegacje miast partnerskich, tj. 
z Wathlingen (Niemcy) na czele 
z burmistrzem Wolfgangiem Grube, 
Dolnego Kubina (Słowacja) z bur-
mistrzem Romanem Matejov, Trus-
kawiec (Ukraina) z burmistrzem And-
rij Kulczyńskyj.

Zebrani w parku mogli wysłuchać 
koncertu zespołu B.A.C.S, wyko-
nującego covery największych hitów 
ostatnich lat, a gwiazdami sobotniego 
wieczoru byli: Grzegorz Hyży oraz 
zespół Papa D. 

Zabawa podczas pierwszego dnia 
Święta Miasta 2016 zakończyła się 
dyskoteką poprowadzą przez DJ-a 
z Grupy Soundlight. Młodzież bawiła 
się do późna przy rytmach najwięk-
szych przebojów muzyki tanecznej, 
a także w wesołym miasteczku przy-
gotowanym na tę okazję.  
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 II Jarmark Historyczny Św. Marii Magdaleny

Korowód uczestników, inscenizacje historyczne, prezentacja instrumentów pasterskich, handel 
krową, konkurs dojenia krowy, pokaz musztry konnej i sztuki kowalskiej, stoiska regionalne oraz 
biesiada, to tylko niektóre z licznych atrakcji II Jarmarku Historycznego Św. Marii Magdaleny. 
Drugi dzień świętowania przebiegł radośnie, pogoda zachęcała do udziału w koncertach i pokazach, 
a goście i mieszkańcy nie zawiedli.

KOROWÓD

Barwnym korowodem ulicami miasta rozpoczął się drugi 
dzień Święta Miasta 2016, inaugurujący II Limanowski 
Jarmark Historyczny Św. Marii Magdaleny. W koro-
wodzie wzięły udział zespoły regionalne, grupy 
rekonstrukcyjne oraz zaproszeni goście.

AKCENT  ŚWIATOWYCH  DNI  MŁODZIEŻY

Po oficjalnym rozpoczęciu jarmarku, jako że Limanowa 
gościła pielgrzymów w ramach Światowych Dni 
Młodzieży, zaprezentowały się: grupa z Czadu oraz grupa 
z Ukrainy – Zespół „Gorgany” ze Lwowa. Występy 
młodzieży spotkały się z wielkim zachwytem zgroma-
dzonej publiczności.

PREZENTACJE  ZESPOŁÓW  REGIONALNYCH

Zespoły zaprezentowały barwne widowiska odtwarzające 
dawną obrzędowość. Zespół „Spod Kicek” z Mordarki 
przedstawił „Wesele z pokładzinami”. Prawdziwe 
instrumenty pasterskie podziwiać można było w progra-
mie muzycznym Zespołu „Limanowianie”, natomiast  
Zespół Regionalny ”Zagórzanie” zaprezentował program 
„U młodego pana z chołpie z rana”. Ponadto Amatorski 
Teatr im. F. Macioła ze Skomielnej Białej wystawił 
spektakl teatralny „Portki”.

INSCENIZACJE  HISTORYCZNE

Ciekawym akcentem były inscenizacje historyczne: 
zakup dworu przez rodzinę Marsów połączony z litkupem 
w karczmie „Pod Zieloną Rózgą” przygotowany przez 
rekonstruktorów przy współpracy z PTH O/ Limanowa, 
a także dawna transakcja handlowa związana ze 
sprzedażą krowy przygotowana przez Józefa i Wojciecha 
Tokarczyków. 

POKAZ MUSZTRY KONNEJ ORAZ POKAZ 
SZTUKI KOWALSKIEJ 

Musztrę konną przygotowało Stowarzyszenie „Kasztan-
ka” z Laskowej. Uczestnicy pokazu mogli dowiedzieć się 
m. in. o różnych sposobach oporządzania konia. Nato-
miast ciekawy pokaz sztuki kowalskiej połączonej 
z podkuwaniem konia przygotowany został przez Józefa 
Gucwę. 

MIEJSCOWI  ARTYŚCI

Przy drodze prowadzącej do muzeum zorganizowany 
został sektor artystów, gdzie swoje prace prezentowali 
m. in. członkowie Towarzystwa Miłośników Sztuk 
Pięknych Oddział Limanowa, czy Dziennego Domu 
„Senior -WIGOR”.
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STOISKA  REGIONALNE

Na uczestników jarmarku czekały ciekawe stoiska 
regionalnych producentów m. in. serów owczych, 
krowich, kozich i innych produktów mleczarskich, 
wiejskich chlebów, wędlin, miodów, soków, produktów 
z suszonych owoców, naturalnych ziół i kosmetyków, 
ręcznie wykonanych pamiątek, zabawek, biżuterii 
z kamienia, rogu, skóry. Nie zabrakło także wystawców 
naturalnych i  ekologicznych  urządzeń i wyposażenia 
domowego. Koneserzy regionalnych trunków mogli 
skosztować tradycyjnie ważonych piw na Ziemi Lima-
nowskiej tj. z Browaru „Gryf” ze Szczyrzyca oraz „Bro-
wars” z Limanowej. W trakcie jarmarku można było 
degustować potrawy przygotowane przez gospodynie 
wiejskie z Lipowego i Męciny. 

KONKURSY  DLA  NAJMŁODSZYCH

Podobnie jak w ubiegłym roku dla najmłodszych została 
przygotowana gra miejska. Chłopcy mogli wziąść udział 
w konkursie, pn. „Dla prawdziwych dżentelmenów”, 
a dziewczynki „Dla nadobnych panien”. Gra polegała na 
wykonaniu zadań, wymagających zarówno sprawności, 
jak i wiedzy.  Każdy uczestnik otrzymał ciekawą nagrodę. 
Ponadto dla najmłodszych został przygotowany konkurs 
wiedzy przyrodniczej „Od bioróżnorodności dla przysz-
łości, czyli jak nauczyć, że sarna nie jest żoną jelenia?”, 
którego organizatorem był Okręgowy Zarząd Polskiego 
Związku Łowieckiego.

WSPÓLNA  BIESIADA 

Na zakończenie Jarmarku i Święta Miasta Limanowa 
odbyła się wspólna biesiada z kapelą Mol Band. Zabawa 
trwała do późnych godzin nocnych.



Ogólnopolski Festiwal Piosenki Turystycznej 
13 sierpnia br. w Parku Miejskim 
odbył się Ogólnopolski Festiwal 
Piosenki Turystycznej, w którym 
blisko 30 artystów z całej Polski 
zaprezentowało najbardziej znane 
oraz autorskie utwory zaliczane do 
piosenki turystycznej.  

Jak podkreśliła przewodnicząca jury 
konkursowego Maria Szabłowska 
„poziom z roku na rok jest coraz 
wyższy i do Limanowej przyjeżdża 
coraz więcej artystów z całego 
kraju”. Grono zwycięzców, było jak 
na ogólnopolski festiwal przystało, 
ogólnopolskie. W kategorii młodszej 

główną nagrodę otrzymała Karina 
Skwarczyńska z Porąbki (woj. śląs-
kie), a w kategorii starszej wygrał du-
et Izabela Szafrańska i Paweł Soko-
łowski. Oboje przyjechali do nas 
z Białegostoku (woj. podlaskie). 

Małopolska również była silnie repre-
zentowana, co zaowocowało nagro-
dzeniem zespołu Zośka C-dur z Dob-
rej Nagrodą Specjalną Burmistrza 
Miasta Limanowa i Tomasza Kazi-
mierza Lewandowskiego z Tarnowa 
Nagrodą Specjalną ufundowaną 
przez Forum Gmin Beskidu Wyspo-
wego. Gwiazdą tegorocznego festi-
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walu był zespół „Chwila Nieuwagi”. 
Publiczność zgromadzona w lima-
nowskim parku miała okazję poznać 
jeden z najciekawszych zespołów 
jakie obecnie istnieją na polskim 
rynku muzycznym. Świetny występ 
śląskiej grupy zakończyły długie 
owacje i kilkukrotne bisowanie. Na 
zakończenie festiwalu zaproszono 
wszystkich na wędrówkę na szczyt 
Miejskiej Góry, gdzie w ramach akcji 
Odkryj Beskid Wyspowy, turyści 
spotkali się pod krzyżem na mszy 
świętej i wspólnej biesiadzie. 
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 Nocne odkrywanie 
Miejskiej Góry

13 lipca br. w Limanowej odbyła się 
kolejna piesza wycieczka w ramach 
akcji „Odkryj Beskid Wyspowy". 
Była to nocna wędrówka na Miejską 
Górę, gdzie znajduje się 37-metrowy 
Krzyż Jubileuszowy, z którego tarasu 
jest najpiękniejszy widok na Lima-
nową. Gospodarzem spotkania był 
Burmistrz Miasta Limanowa Władys-
ław Bieda. Wspólną zabawę rozpo-
częto spotkaniem w Parku Miejskim, 
gdzie odbywał się Ogólnopolski Fes-
tiwal Piosenki Turystycznej. Turyści 

uczestniczyli w koncercie Zespołu 
„Chwila Nieuwagi” oraz obejrzeli 
koncert laureatów, a następnie pod 
opieką przewodnika wyruszyli na 
nocną wędrówkę, której celem było 
„odkrycie” Miejskiej Góry. Turyści 
docierali do celu również z innych 
stron, w sumie pod Milenijny Krzyż 
przybyło około 500 osób. Tak licz-
nemu uczestnictwu w imprezie przys-
łużył się piękny sierpniowy wieczór. 
Zebranych powitał Burmistrz Miasta 
Limanowa Władysław Bieda. Nas-
tępnie odbyła się msza święta polowa, 
którą odprawił ks. Sylwester Brzeźny 
z Sanktuarium Matki Boskiej Boles-
nej w Limanowej. Jego piękne kaza-
nie zostało wysłuchane w wielkim 

skupieniu. Po mszy świętej zaproszo-
no wszystkich na biesiadę połączoną 
z ciepłym posiłkiem ufundowanym 
przez Urząd Miasta Limanowa oraz 
koncertem zespołu „VENA”. Pod-
czas spotkania wybrano najmilszego, 
najmłodszego i najstarszego wędrow-
ca. Wyróżnieni zostali również tury-
ści, którzy pielęgnują rodzinne węd-
rówki oraz osoby przybyłe z najdal-
szych zakątków Polski i świata. Na 
zakończenie imprezy odbył się pokaz 
ogni sztucznych wraz z muzyką 
idealnie dopasowaną do pokazu, 
a całe jego piękno widzowie odczuli 
stojąc w strefie widokowej w odleg-
łości 150 metrów od wystrzałów. 



VII Limanowski 
Talent Show

 II Jarmark Historyczny 
Św. Marii Magdaleny

 „Wakacje z Przewodnikiem ”
 - Turbacz

XIX Letnie Koncerty 
Muzyki Organowej

 i Kameralnej
 Dni Limanowej

 Światowe Dni Młodzieży - 
Dzień Turystyczny

 8 Wyścig Górski Limanowa 
- Przełęcz pod Ostrą  Lato w Parku

Wernisaż wystawy 
kaligrai i iluminatorstwa23

czerwiec Wernisaż wystawy  
„Wychowanie

 i kreatywność”

„Wakacje z Przewodnikiem ” 
wyjazd w Słowackie 

Tatry Wysokie
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 Z Andrusem po Galicji 
- kadr z planu zdjęciowego

 III Turniej piłkarski 
„LIMANOVIA CUP 2016”

XIX Letnie Koncerty Muzyki 
Organowej i Kameralnej

Odkryj Beskid Wyspowy 
- nocna wędrówka

 74. rocznica likwidacji
 getta w Limanowej

 „Wakacje z Przewodnikiem ” 
- Groń Jana Pawła II

Oblicza Barazylii - spotkanie
 z cyklu „Wakacyjne 
podróże bez biletu”

 Rozpoczęcie 
roku szkolnego 2016/2017
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Burmistrz Miasta Limanowa ma przyjemność zaprosić do 
udziału w LIMANOWSKIM SPOTKANIU RODA-
KÓW, które odbędzie się 31 października 2016 r. godz. 
17.00, w sali widowiskowej Limanowskiego Domu 
Kultury. Jest to spotkanie otwarte, serdeczne i sentymen-
talne, bez zbędnych wejściówek i biletów. Kierujemy je 
do naszych rodaków, którzy rozrzuceni są po świecie 
z nadzieją, że je przyjmą. Spotkanie specjalnie zostało 
zorganizowane w przeddzień Dnia Wszystkich Świętych, 
bowiem istnieje duża szansa, na przyjazd Rodaków w tym 
czasie do Limanowej.

Zamysłem organizatora jest spotkanie się Limanowian-
Rodaków, zarówno tych którzy codzienność spędzają 
w Limanowej i tych których los rozrzucił w różne zakątki 
Polski i za granicę. Mottem spotkania są słowa „Tam dom 
Twój, gdzie serce Twoje”. Zapraszając na spotkanie 

wszystkich Limanowian tych bliskich i dalekich wyra-
żamy nadzieję, że serca Rodaków biją mocniej na słowa 
Limanowa i dom rodzinny.

Limanowskie Spotkanie Rodaków, wzbogaci koncert 
Męskiego Zespołu Wokalnego Filharmoników Kra-
kowskich, pod przewodnictwem rodaka Marcina 
Wróbla.

Repertuar koncertu
Część I - Piosenki HENRYKA WARSA

1. „Umówiłem się z nią na dziewiątą” - sł. Emanuel Schlechter
2. „Najcudowniejsze nóżki” - sł. Andrzej Włast
3. „Sex appeal” - sł. Emanuel Schlechter
4. „Całuję twoją dłoń, madame” - sł. Ralph Erwin
5. „Czy pani mieszka sama” - sł. Andrzej Włast
6. „Śpij, Kochanie” - sł. Ludwik Starski
7. „Już taki jestem zimny drań” - sł. Jerzy Nel, Ludwik Starski

Część II - Piosenki KABARETU STARSZYCH PANÓW 
sł. Jeremi Przybora, muz. Jerzy Wasowski

1. „Wesołe jest życie staruszka”
2. „W kawiarence sułtan”
3. „Herbatka”
4. „Stacyjka zdrój”
5. „Po kompocie”
6. „Rodzina, rodzina”
7. „Ząb zupa dąb”
8. „Piosenka jest dobra na wszystko”
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INFORMATOR MIEJSKI

Limanowskie Spotkanie Rodaków 

PROGRAM:

godz. 17.00 - powitanie Burmistrza Miasta Limanowa

godz. 17.05 - film promocyjny o Limanowej

godz. 17.20 - koncert Męskiego Zespołu Wokalnego 
Filharmoników Krakowskich

godz. 18.30 - spotkanie okolicznościowe i poczęstunek 
w Restauracji „Siwy Brzeg”





MIASTO 

KOLOROWE

WYDAWCA: 
URZĄD MIASTA LIMANOWA 

ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa 

tel.  18 / 337 20 54, fax. 18 / 337 10 41, e-mail: sekretariat@miasto.limanowa.pl
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