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Na zbliżające się Święta pragniemy złożyć życzenia,

przeżycia Tajemnicy Bożego Narodzenia w zdrowiu i radości.

Niech nowonarodzone Boże Dziecię obdarowuje błogosławieństwem oraz miłością.

U progu 2017 Roku życzymy, by był to dobry rok,

aby spełniały się dążenia osobiste i zawodowe.

Życzymy sukcesów i  satysfakcji z własnych osiągnięć.

   Jolanta Juszkiewicz                                             Władysław Bieda                                                                       

          Przewodnicząca Rady Miasta                                   Burmistrz Miasta



W numerze:

Słowo wstępne – Burmistrz Miasta Limanowa Władysław Bieda 

Słowo Burmistrza Miasta na koniec drugiego roku kadencji 2014-2018   

Słowo Przewodniczącej Rady Miasta na koniec drugiego roku kadencji 

2014-2018 

Podsumowanie działań inwestycyjnych w 2016 roku 

Planowane inwestycje do realizacji w najbliższych latach

Nagrody dla Miasta Limanowa 

Zmiana cen wody i ścieków w 2017 roku 

Informacja dotycząca stawek podatkowych na rok 2017 

Spotkanie z Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalską 

Wręczono odznaczenia miejskie 

Limanowskie Spotkanie Rodaków  

42. Festiwal Folklorystyczny Limanowska Słaza  

Premiera filmu o Limanowej z Arturem Andrusem 

Znamy mistrzów ortografii 

Limanowskie Obchody Narodowego Święta Niepodległości 

Kierat 

II Grand Prix Polski młodzików i młodziczek w tenisie stołowym 

MKS Limanovia podsumowanie 2016 roku 

Fotogaleria wydarzeń miejskich 

Zaproszenia  

3

4

5

6

10

14

15

15

16

16

17

18

19

19

20

22

22

23

24

26



Z kolei w rankingu prowadzonym dla 
subregionu sądeckiego, w skład 
którego wchodzą powiaty limanow-
ski, gorlicki, sądecki oraz Miasto 
Nowy Sącz już przez dwa kolejne lata 
zajmujemy 1. miejsce. Szerzej na ten 
temat przeczytają Państwo na kolej-
nych kartach Informatora. W rankin-
gach tych oceniane są miasta nie tylko 
pod względem pracy samorządów 
lecz na ocenę tą mają wpływ również 
inne czynniki, np. poziom dochodów 
mieszkańców wynikający z ich pra-
cowitości, dynamika firm działają-
cych na naszym terenie. Tak więc 
wysokie wyniki są dorobkiem nas 
wszystkich. Jesteśmy zauważani 
i doceniani, a to nie tylko cieszy, ale 
przede wszystkim motywuje do 
dalszej pracy na wysokich obrotach. 
Myślę, że teraz wszyscy możemy być 
z tego dumni, tak jak dawniej z tytułu 
„Mistrza Gospodarności”.  

Obecnie jesteśmy na półmetku 
kadencji 2014-2018 - to dobry czas na 
podsumowanie wydarzeń minionych 
lat. W dalszej części Informatora 
znajdą Państwo sprawozdanie wraz 
z zamierzeniami inwestycyjnymi na 
kolejne lata.

Podejmujemy działania na różnych 
płaszczyznach i staramy się być 
elastyczni wobec potrzeb mieszkań-
ców miasta, choć realizacja często 
wymaga odpowiedniego nakładu 
czasu i finansów. Ze środków budże-
tu miasta, które pozostają po pokryciu 
wydatków bieżących, nie jesteśmy 
w stanie pokryć kosztów wszystkich 
naszych zamierzeń. Duży potencjał 
i wsparcie widzimy w funduszach 
unijnych, które przyczyniły się do 
realizacji wielu inwestycji na terenie 
Limanowej. Wciąż rozeznajemy 
kolejne programy, składamy wnioski 
i monitorujemy etapy, przez które 
przechodzą. Złożone zostały wnioski 
na przebudowę Muzeum Regional-
nego Ziemi Limanowskiej, a także na 
zaadaptowanie podworskich budyn-
ków przy ul. Polnej na Muzeum 
Etnografii i Rolnictwa. Złożyliśmy 
też wnioski o dofinansowanie rozbu-
dowy i modernizacji Limanowskiego 
Domu Kultury, który był wybudo-
wany w latach 70 – tych  i obecnie nie 
spełnia już wymagań użytkowych jak 
i pożarowych dla tego typu obiektów. 
To przedsięwzięcia  nie konieczne dla 
codziennego życia ale dla pełnego 

i zrównoważonego rozwoju miasta, 
nie możemy zapomnieć o naszej 
historii i kulturze. Otrzymaliśmy 
dotację w wysokości ok. 5 mln zł 
i  mamy już podpisaną umowę 
z Narodowym Funduszem Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej na 
dalszą rozbudowę sieci wodociągo-
wej i kanalizacyjnej. Więcej infor-
macji o prowadzonych przez nas pro-
jektach oraz pozyskanych środkach 
zewnętrznych, znajdą Państwo w dal-
szej części Informatora. 

Miasto Limanowa to nasza wspólna 
troska, to nasz dom, nasi bliscy, 
nasza rodzina. Cieszmy się, że 
wspólną pracą rozwijamy nasze 
miasto, że owoce tej pracy poz-
walają nam lepiej żyć i jesteśmy 
dobrze spostrzegani tak w skali 
regionu, jak i kraju.
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Szanowni Państwo! 

Drodzy Mieszkańcy Limanowej!

Z przyjemnością składam na Państwa ręce kolejny numer Informatora Miejskiego. Ostatnie 

tygodnie utwierdziły mnie w przekonaniu, że Limanowa dobrze się rozwija, a nawet wyróżnia 

się pod względem społeczno-gospodarczym na tle innych miast. Potwierdzają to zajęte miejsca 

w uznanych rankingach. 14 listopada br., w Sali Kolumnowej Sejmu RP, miałem przyjemność 

przyjąć dyplom i gratulacje za zajęcie, przez nasze miasto, 5. miejsca w Ogólnopolskim 

Rankingu Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego, natomiast 24 

listopada ogłoszone zostały wyniki kolejnego Rankingu Gmin Małopolski, gdzie wśród 20 najlepszych gmin 

w naszym województwie, Limanowa znalazła się na podium, zajmując prestiżowe 3. miejsce.  

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

Władysław Bieda

Burmistrz Miasta Limanowa

KALENDARIUM 

- udział w szkoleniu z zakresu poprawy jakości środowiska miejskiego – rozwój zieleni 
w miastach i ich obszarach funkcjonalnych, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska w Warszawie, 

- udział w konferencji ekologicznej „Powietrze ponad granicami-uchwała antysmogowa”  
w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie,

- spotkanie z Dyrektorem w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie 
w sprawie budowy ronda (ul. Piłsudskiego, Jana Pawła II, Kopernika) oraz uzgodnienia włączenia 
projektowanej drogi miejskiej do DK28,

- wyjazd do Wathlingen w sprawie omówienia 2017 roku, jako jubileuszowego roku 20 lat 
partnerstwa miast,

- finansowanie inwestycji na rok 2017 w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie,

- spotkanie w sprawie realizacji programów w ramach EUROREGIONU TATRY.

24 listopada 2016 r.

23 listopada 2016 r.

22 listopada 2016 r.

8 listopada 2016 r.

20-23 października 2016 r. 

14 października 2016 r.
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Szanowni Państwo, ubiegałem się 
o reelekcje na urząd Burmistrza 
Miasta Limanowa, ponieważ uważa-
łem - i nadal to podtrzymuję, że Lima-
nowa to miasto z dużym potencjałem 
i wciąż jest tu wiele do zrobienia (pro-
jekty, które należało doprowadzić do 
końca, oraz realizacja pomysłów 
które zakiełkowały w głowie). Wy-
bierając mnie, przeszło dwa lata 
temu, na najwyższy urząd w Mieście, 
po raz kolejny obdarzyli mnie Pań-
stwo dużym kredytem zaufania. 
Korzystając z okazji, że jesteśmy na 
półmetku kadencji 2014-2018 chciał-
bym Państwu przybliżyć to, co 
w ostatnich dwóch latach, wydarzyło 
się w naszym mieście.

Na przestrzeni ostatnich dwóch lat 
znacznie poprawiły się warunki na 
limanowskich drogach. Inwestycje, 
w dużej mierze, realizowane były 
w ramach Programu Rozwoju Gmin-
nej i Powiatowej Infrastruktury Dro-
gowej – dzięki któremu przebudo-
waliśmy drogi miejskie na łączną 
wartość około 6,5 mln zł, natomiast  
dzięki środkom na zadania związane 
z usuwaniem skutków klęsk żywioło-
wych przebudowaliśmy most drogo-
wy na ulicy Grunwaldzkiej oraz 
wyremontowaliśmy drogi za  prawie 
790 tys. zł.

Modernizacja ulicy Piłsudskiego oraz 
przebudowa skrzyżowania DK 28 
z DW 965 na czterowlotowe, turbi-
nowe rondo w Sowlinach. Inwestycja 
realizowana została przez Generalną 
Dyrekcję Dróg Krajowych i Autos-
trad. Koszt realizacji inwestycji 11,5 
mln zł. 

W zakresie „Uporządkowania gospo-
darki wodno-ściekowej na terenie 
Miasta Limanowa” w ramach Progra-
mu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko zmodernizowaliśmy 
stacje uzdatniania wody.

Słowo Burmistrza Miasta na koniec drugiego roku kadencji 2014-2018
Rozbudowaliśmy sieć kanalizacji 
sanitarnej oraz sieć wodociągową. 
Zmodernizowaliśmy oczyszczalnię 
ścieków, a także przepompownie 
ścieków przy ulicy Lipowej. Inwes-
tycja pochłonęła ponad 23,4 mln zł, 
w tym pozyskane z programu środki 
w wysokości 10,5 mln zł.

Nie zapominamy również o osobach 
starszych, z myślą o nich otwarliśmy 
placówkę Dziennego Domu „Senior-
WIGOR”. Miasto Limanowa uzys-
kało dofinansowanie na utworzenie 
placówki z wieloletniego programu 
„Senior-WIGOR” na lata 2015-2020 
realizowanego przez Ministerstwo 
Pracy i Polityki Społecznej. Kwota 
dotacji wyniosła  ponad 243 tys. zł, 
przy całkowitym koszcie inwestycji 
340 tys. zł + koszty wyposażenia 
budynku.

Dbamy również o dzieci i młodzież, 
dla których przy „ścieżce zdrowia” 
wybudowaliśmy miasteczko ruchu 
drogowego. Inwestycja realizowana 
została przy wsparciu finansowym 
Województwa Małopolskiego w ra-
mach konkursu „Budowa miaste-
czek ruchu drogowego (rowerowego) 
w województwie małopolskim”. 
Koszt realizacji to blisko 280 tys. zł, 
z czego miasto uzyskało dotację 
z Urzędu Marszałkowskiego w wyso-
kości 50%.

Równocześnie trwa remont Miej-
skiego Przedszkola Nr 1 i 2. Zakres 
prac obejmuje rozbudowę i dosto-
sowanie obiektów przedszkolnych do 
obecnie wymaganych warunków 
p.poż i sanitarnych. Łączna wartość 
wykonanych robót wyceniana jest na 
około 1,2 mln zł, w tym dofinanso-
wanie zewnętrzne z rezerwy Ministra 
Finansów wynosi  ponad 577 tys. zł.

W 2015 i 2016 roku wartość zrealizo-
wanych inwestycji wyniosła prawie  
32 mln zł z tego ponad 50% pokryte 

zostało z uzyskanych przez Miasto 
środków zewnętrznych.

Planowane inwestycje:

ź przebudowa skrzyżowania Jana 
Pawła II, Kopiernika, Kolejowej 
i Piłsudskiego na rondo,

ź budowa mostu w Sowlinach na 
ulicy Lipowej,

ź uporządkowanie komunikacji - 
budowa zintegrowanego węzła 
przesiadkowego/dworca autobu-
sowego,

ź rozbudowa i przebudowa oczysz-
czalni ścieków w ramach porozu-
mienia z Gminą Limanowa,

ź przebudowa Muzeum Regional-
nego Ziemi Limanowskiej, a także 
zaadaptowanie podworskich bu-
dynków przy ul. Polnej na Muze-
um Etnografii i Rolnictwa w ra-
mach Polsko-Słowackiego pro-
jektu transgranicznego,

ź rewitalizacja Rynku,

ź rewitalizacja Parku Miejskiego 
wraz z zagospodarowaniem te-
renu przy Potoku Jabłonieckim,

ź rozbudowa i modernizacja Lima-
nowskiego Domu Kultury,

ź budowa Ośrodka Wypoczynku 
i Sportów Ekstremalnych na 
Miejskiej Górze.

Nie bez znaczenia jest, że realizacja 
szeregu inwestycji nie byłaby moż-
liwa bez dobrej współpracy z Radą 
Miasta Limanowa, która czynnie 
włącza się w każdy projekt. Zapew-
niam Państwa, że sumiennie i konsek-
wentnie realizujemy przyjętą Strate-
gię Rozwoju Miasta Limanowa 2014-
2020, jesteśmy bogatsi o kolejne doś-
wiadczenia  i  dokładamy wszelkich 
starań by Państwa pieniądze z podat-
ków były rozsądnie i oszczędnie wy-
dawane.
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Rada Miasta działa w oparciu 
o ustawę o samorządzie gminnym 
i Statut Miasta Limanowa. Jest orga-
nem uchwałodawczym i kontrolnym. 
Uchwały Rady Miasta wykonuje 
Burmistrz wraz z pracownikami 
Urzędu Miasta, instytucjami oświa-
towymi i opiekuńczymi. Wszystkie 
uchwały podejmowane przez Radę 
Miasta mają na celu rozwój inftra-
struktury, promocję oraz rozwój 
społeczno-kulturalny naszego miasta. 
Rada Miasta ze szczególną troską 
zajmowała się sprawami dotyczą-
cymi najmłodszych mieszkańców 
miasta, poprawą warunków loka-
lowych przedszkolaków oraz ludzi 
starszych, niepełnosprawnych, ubo-
gich, którym w pełnym zakresie 
udzielana jest pomoc społeczna. 
Wspólnie z Burmistrzem realizo-
waliśmy Uchwałę Budżetową za 
2016 r., w której zaplanowano szereg 
zadań ważnych dla Limanowej. 
Wśród nich między innymi: uspra-
wnienie ruchu drogowego, ochrona 
środowiska, promowanie zdrowego 
i aktywnego stylu życia, moderniza-
cja gospodarki wodno-ściekowej 
(budowa kanalizacji, wodociągów, 
poszukiwanie źródeł wody), pro-
mocja naszej małej Ojczyzny, zape-
wnienie dostępności do nauki i opieki 
dla dzieci i młodzieży, dbałość 
o obiekty zabytkowe.

Zdaję sobie sprawę, że jest jeszcze 
bardzo dużo do zrobienia, aby nasze 
miasto stało się dobrym miejscem do 
życia dla dzieci, młodzieży, rodzin 
i starszych. Budżet ma określone 
granice i planując inwestycje trzeba 
rozwagi oraz skutecznych działań 
w pozyskiwaniu środków zewnęt-
rznych, aby zapewnić zrównoważony 
rozwój miasta. Obecnie trwają inten-
sywne pracę nad budżetem miasta na 

Słowo Przewodniczącej Rady Miasta na koniec drugiego roku kadencji 2014-2018

2017 r. Z satysfakcją stwierdzam, że 
radni z zaangażowaniem i deter-
minacją pracują dla dobra Limano-
wej.  Myślę, że wszyscy możemy być 
dumni z naszej pracy, ale nie wolno 
nam spocząć na lurach. Przed nami 
następne lata wytężonej pracy 
i kolejnych inwestycji do zrealizowa-
nia.

Korzystając z możliwości przed-
stawienia w skrócie działalności Ra-
dy Miasta serdecznie dziękuję 
mieszkańcom Limanowej za życzli-
wość, uznanie, wsparcie, ciepłe słowa 
oraz liczne rozmowy i sugestie 
dotyczące rozwoju naszego miasta 
i proszę o dalszą współpracę. W tros-
ce o zdrowie wszystkich – dzieci, 
młodzieży i dorosłych, zwracam się 
z prośbą o ochronę środowiska, 
w którym żyjemy. Zdrowie to wielki 
dar, który nie jest dany raz na zawsze.  
Dlatego każdy ma obowiązek o nie 
dbać. Spalanie śmieci w piecach 
domowych stanowi źródło zanie-
czyszczeń, które jest niezwykle 
szkodliwe dla ludzi i środowiska oraz 
przyczynia się do groźnych chorób. 
Dlatego zachęcam wszystkich do 
skorzystania z Programu LIFE „Nie 

truj. Weź dotację. Wymień Piec”. 

Dziękuję radnym Rady Miasta za 
zgodną współpracę, za solidne wyko-
nywanie swoich obowiązków, za 
zaangażowanie w sprawy ważne dla 
rozwoju Limanowej, zrozumienie 
i cierpliwość. Słowa uznania i podzię-
kowania kieruję do Pana Władysława 
Biedy, Burmistrza Miasta Limanowa 
oraz wszystkich pracowników 
Urzędu Miasta za dobrą i meryto-
ryczną współpracę, a także rzetelną 
pracę. 

Szanowni Państwo, przed nami 
najpiękniejsze dni – Święta Bożego 
Narodzenia, Nowy Rok – czas 
szczególny, radosny i oczekiwania, w 
którym przychodzi do nas Jezus, by 
napełnić nasze serca miłością, wiarą, 
nadzieją i pokojem. W imieniu 
radnych Rady Miasta Limanowa 
i własnym, życzę Państwu wszystkie-
go co dobre i piękne. Świąt wypełnio-
nych radością i miłością niosących 
spokój i odpoczynek. Nowy Rok nich 
będzie czasem realizacji marzeń, 
dobrego zdrowia, sukcesów, wzajem-
nej życzliwości i wszelkiej pomyśl-
ności. 

Szanowni Państwo! 

Drodzy Limanowianie,

Upłynął kolejny rok kadencji Rady Miasta Limanowa, jesteśmy na „półmetku”. Koniec 

roku kalendarzowego to czas podsumowań, rozliczeń i oceny, co udało się zrealizować, a co 

wymaga poprawy i dalszej solidnej pracy. Miniony okres był czasem intensywnego 

i merytorycznego działania wszystkich radnych, którzy zawsze na pierwszym miejscu 

stawiają dobro mieszkańców Limanowej. W minionym roku Rada Miasta obradowała na 

17 sesjach i podjęła 100 uchwał. Przed każdą sesją uchwały i sprawy będące przedmiotem  

obrad były opiniowane i rozpatrywane przez Komisje Rady. Radni zgłosili wiele wniosków do realizacji, które 

dotyczyły spraw bieżących w poszczególnych osiedlach, wyrazili swoje opinie i stanowisko w sprawach ważnych 

dla naszego miasta. 
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Remont dróg miejskich w ciągu ulic: Boczna, Klonowa, 
Lipowa, Paderewskiego, Akacjowa, Bema, Brożka, 
Kasprowicza, Leśna, Łososińska, Mickiewicza, 
Gawrona, Beka, Orkana, Szkolna, Zarębki, Partyzantów, 
Witkacego, Owocowa, o łącznej długości 4436,5 m.   
Wykonano:

2- 9 482,00 m  nawierzchni bitumicznej z podbudową 
   z kruszywa łamanego,
- 1 444,00 mb rowów odwadniających umocnionych
   korytkami betonowymi,

2- 244,00 m  chodników,
2- 2 911,00 m  nawierzchni tłuczniowych.

Koszt wykonanych robót to 859 072,38 zł.

Podsumowanie działań inwestycyjnych w 2016 roku

Przebudowa dróg w ramach Programu Rozwoju 
Gminnej i Powiatowej Infrastruktury drogowej na 
lata 2016-2019. 

W ramach programu rozbudowo, przebudowano 
i wyremontowano następujące drogi miejskie w Lima-
nowej – ulice: Leśną, Kowalskiego, Konopnicką, Bul-
wary (I), Leśną (I), Kilińskiego, Targową, Wąską, 
Bulwary (II), Źródlaną oraz Zięby. W ramach inwestycji 
została również wyremontowana kładka dla pieszych na 
potoku Mordarka w ciągu ulicy Kilińskiego. 

Wykonano:
2- 6 282,00 m  nawierzchni bitumicznej z podbudową 

z kruszywa łamanego
- 49,00 mb rowów odwadniających umocnionych 
korytkami betonowymi

2- 2 827,50 m  chodników 
2- 808,50 m  parkingów utwardzonych kostką brukową

Łączna długość odcinków dróg przebudowanych 
i wyremontowanych wynosi 1 490 m. Koszt przebu-
dowy 2 239 178,46 zł, w tym dofinansowanie zew-
nętrzne z programu 1 113 931,00 zł.
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Rozbudowa miejskich przedszkoli

Miejskie Przedszkole Nr 1 w Limanowej  

Zakres robót to: rozbudowa klatki schodowej i wypo-
sażenie jej w urządzenia zapobiegające zadymieniu, 
wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego, wykonanie 
izolacji 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 kana-
lizacyjnej, wodociągowej i centralnego ogrzewania, 
wykonanie chodnika przy budynku.

Miejskie Przedszkole Nr  2  w Limanowej    

Zakres robót to: wykonanie nadbudowy budynku 
przedszkola wraz z wykonaniem dachu nad dobudowaną 
częścią oraz remontem pozostałej części zadaszenia 
budynku, montaż stolarki okiennej i drzwiowej wew-
nętrznej i zewnętrznej, przebudowa wewnętrznej klatki 
schodowej i wyposażenie jej w urządzenia zapobiegające 
zadymieniu, wykonanie instalacji oświetlenia awa-
ryjnego, wykonanie izolacji ścian piwnic oraz roboty 
ociepleniowe stropów i elewacji, wykonanie drenażu, 
modernizacja i rozbudowa instalacji kanalizacyjnej, 
wodociągowej i  p.poż. oraz centralnego ogrzewania. 

Łączna wartość wykonanych robót w przedszkolach 
wyniesie 1 214 821,59 zł, w tym dofinansowanie zew-
nętrzne z rezerwy Ministra Finansów 577 473,00 zł.
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Miasto Limanowa zrealizowało zadanie pn.: Budowa 
Miasteczka Ruchu Drogowego w Limanowej w ra-
mach konkursu pod nazwą: "Budowa miasteczek 
ruchu drogowego (rowerowego) w województwie 
małopolskim". 

Zostały zakończone prace budowy miasteczka rowe-
rowego, które powstało w sąsiedztwie ścieżki zdrowia 
nad potokiem Sowlinka na ul. Kusocińskiego (tzw. „Bul-
wary”). W najbliższym otoczeniu znajduje się boisko 
sportowe, siłownia plenerowa, droga rowerowa oraz 
tereny zieleni rekreacyjnej.

Inwestycja polegała na budowie jezdni i ścieżek rowe-
2rowych o powierzchni utwardzonej wynoszącej 1191 m  

oraz budowie małej architektury związanej z tematyką 
miasteczka ruchu drogowego i rekreacją (znaki drogowe, 
ławki, architektura zabawowa, kosze na śmieci itp.). 
Inwestycję wykonywał Miejski Zakład Gospodarki  
Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. 

Koszt inwestycji to ok. 280 tys. zł, z czego miasto 
uzyskało z Województwa Małopolskiego dotację 
w wysokości 50%. 

Miasteczko, które nadzorowane będzie przez Miejski 
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, 
czynne będzie w okresie letnim od poniedziałku do 
niedzieli w godzinach od 10.00 do 20.00 (w okresie wio-
sennym i jesiennym do godz. 18.00). 

Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego (Rowerowego) 
ma na celu stworzenie miejsca, gdzie poprzez zabawę 
podczas korzystania z infrastruktury drogowej, dzieci 
i młodzież zostanie przygotowana do umiejętnego 
poruszania się po drogach publicznych. Miasteczko 
będzie służyć do nauki zasad ruchu drogowego, prze-
prowadzania konkursów z zakresu bezpieczeństwa ruchu 
drogowego oraz egzaminów na kartę rowerową. Z mia-
steczka będą mogły korzystać osoby indywidualne oraz 
grupy zorganizowane pod opieką  wychowawców, 
rodziców lub osób przeprowadzających egzamin na kartę 
rowerową.

 



Rozbudowa oświetlenia w Mieście Limanowa

Rozbudowa oświetlenia dotyczyła uzupełnienia lamp świetlnych w miejscach nieoświetlonych będących równocześnie 
miejscami przejść dla pieszych czy skrzyżowań komunikacyjnych. Oświetlenie ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa 
tak dla pieszych jak i pojazdów samochodowych. 

W ramach robót oświetleniowych zostało zamontowanych 27 sztuk lamp.
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Nowe wiaty przystankowe 

Miasto Limanowa zamontowało kolejne dwie nowe wia-
ty przystankowe przy ul. Matki Boskiej Bolesnej i przy ul. 
Starodworskiej. Łącznie w tym roku zostało zamonto-
wanych siedem wiat przystankowych wraz gablotkami 
informacyjnymi oraz osiem dodatkowych gablot infor-
macyjnych do istniejących wiat. 

Wartość infrastruktury przystankowej powiększyła się 
o kwotę 63 799,89 zł. Środki pochodziły z opłat za 
korzystanie z przystanków, wniesione przez przewoźni-
ków do budżetu Miasta. 

W ramach zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych zrealizowano:

- remont dogi gminnej nr K340335 ul. Owocowej  / 0,5 km /

- remont dogi gminnej nr K340377 ul. Witkacego  /0,24 km /

W ramach tych zadań została odbudowana, zniszczona i zdeformowana nawierzchnia asfaltowa oraz zniszczone 
odwodnienie. Została wzmocniona podbudowa i wykonana nowa nawierzchnia asfaltowa. Wykonanie nowej 
nawierzchni trwale ustabilizowało korpus drogi i wraz z wyremontowanym odwodnieniem będzie skutecznie 
przeciwdziałać degradującemu wpływowi wód powierzchniowych na drogę. 

Wartość robót to: 229 474,43 zł, w tym dotacja z budżetu państwa wyniosła 162 000 zł.

Rozbudowa sieci wodno – kanalizacyjnych.

Zakres tych robót związany był z rozbudową sieci miejskich umożliwiającej wykonanie przyłączy do posesji 
mieszkańców miasta. Przez wykonanie tych robót powstała możliwość przyłączenia się 33 posesji do sieci 
wodociągowej, a 19 posesji do sieci kanalizacyjnej.
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Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2016-2020

Miasto Limanowa jest w trakcie opracowywania Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Limanowa. Rewitalizacja 
stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, 
poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, 
prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu rewitalizacji. Zatwierdzony GPR 
Miasta Limanowa będzie podstawą otrzymania dofinansowania w ramach obecnych naborów na działania i elementy 
infrastruktury wyszczególnione w jego opracowaniu.  

Planowane inwestycje do realizacji w najbliższych latach

Niskoemisyjny transport miejski – SPR

W ramach Poddziałania 4.5.2 RPO WM 2014-2020  złożono kartę do projektu, 
która została zakwalifikowana. Daje to możliwość składania wniosku o środki 
pomocowe, który obecnie jest na etapie opracowania. 

W ramach wniosku planuje się:

- budowę centralnego węzła przesiadkowego - Dworca Miejskiego, w skład 
2którego wchodzić będą: plac manewrowy 1850 m , 11 stanowisk dla 

odjeżdżających + 2 stanowiska przelotowe (wszystkie zadaszone), budynek 
2dworca o powierzchni ok 70 m  – w tym poczekalnia, część socjalna, toalety 

i pomieszczenie dyżurnego ruchu, 

- wykonanie wiat wraz z wyposażeniem – 32 sztuki, montaż 3 biletomatów 
stacjonarnych: dwa na dworcu i 1 na przystanku Sowliny, wykonanie systemu 
monitorowania położenia autobusów komunikacji miejskiej oraz systemu 
informacji pasażerskich,

- budowa parkingów Park&Ride – 3 sztuki, łącznie 100 miejsc parkingowych 
wraz z kasami parkingowymi ze szlabanem,

- zakup taboru do przewozu osób: autobusy – 6 sztuk o napędzie elektrycznym, 
niskopodłogowe do 30 miejsc z udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych, 
wyposażone w biletomaty.

Koszt całego przedsięwzięcia ma wynieść 13 354 835,00 zł, przy czym 
dofinansowanie zakładane jest w kwocie 11 351 609,75 zł (85%). 

„Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Miasta Limanowa” w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Projekt obejmuje modernizację kotłowni, modernizację instalacji centralnego ogrzewania, wykonanie instalacji ciepłej 
wody użytkowej, wymianę oświetlenia na energooszczędne oraz montaż instalacji fotowoltaicznej w 9 budynkach 
użyteczności publicznej miasta Limanowa. Są to: budynek Urzędu Miasta Limanowa, budynki Zespołów Szkół 
Samorządowych Nr 1, 2, 3 i 4, budynki Miejskich Przedszkoli Nr 1 i 2,  budynek Żłobka Miejskiego oraz budynek miejski 
przy ul. Spacerowej 8. Złożony wniosek na realizację projektu zakłada koszt wszystkich robót na kwotę 
6 255 512,14 zł, przy czym dofinansowanie z programu wynosi 3 696 092,66 zł.

Lokalne trasy turystyczne 

W ramach 6 Osi priorytetowej Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.1 Rozwój 
dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałanie 6.1.4 Lokalne trasy 
turystyczne – SPR (Subregionalnego Programu Rozwoju), realizujemy projekt 
wspólnie z Powiatem Limanowskim i Gminami: Limanowa, Słopnice 
i Kamienica. Wykonanie opracowania jest na tyle pilne, że nabór wniosków już 
został ogłoszony. Opracowana koncepcja funkcjonalno-użytkowa ścieżki 
rowerowej nad Potokiem Jabłonieckim w Limanowej zakłada połączenie jej ze 
ścieżką na Jabłońcu (Gmina Limanowa). Ma być ona w formie pętli 
usytuowanej po obu stronach potoku z przekroczeniem go dwoma kładkami 
i po przekroczeniu ul. Z. Augusta przebiegać będzie ul. Jabłoniecką do 
połączenia na Jabłońcu.
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„Rekonstrukcja szlaku winnego z Miasta Limanowa do Miasta Kież-
marku na bazie zrekonstruowanego obiektu zabytkowego Dworu Marsów 
muzeum ziemi limanowskiej i zabytkowej kamienicy Miasta Kieżmarku”

Złożony wniosek na realizację projektu jest już po pozytywnej ocenie 
formalnej. Projekt realizowany ma być wspólnie z partnerem Słowackim 
miastem Kieżmark. W ramach projektu po naszej stronie ma być wykonana 
modernizacja i przebudowa Muzeum Regionalnego Ziemi Limanowskiej, 
która polegać będzie m.in. na dobudowaniu werandy od strony wschodniej, 
która istniała do 1945 r. Ówcześnie weranda pełniła funkcję wypoczynkową dla 
rodziny Marsów, natomiast współcześnie weranda pełniłaby funkcję kawiarni 
dla lokalnej społeczności. Nowe podzielenie funkcji ma na celu usprawnienie 
organizacji pracy muzeum. Obiekt zostałby podzielony na trzy strefy 
funkcjonalne: administracyjną, konferencyjną i wystawienniczą. Każda 
z funkcji jest w taki sposób wydzielona, aby mogła funkcjonować samoistnie. 
Hol w budynku zostanie wzbogacony o szatnie, kasę biletową oraz o nową 
klatkę schodową wraz z windą, która umożliwi komunikację osobom 
niepełnosprawnym. Obiekt zostanie dostosowany dla osób niepełnospraw-
nych. W salach wystawowych znalazłyby się ścianki wystawiennicze 
dostosowane do zawieszania plansz i obrazów. Poddasze dostosowane byłoby 
w ten sposób, że w części wschodniej usytuowane będą biura, natomiast reszta 
kondygnacji będzie przeznaczona na wystawy oraz magazyn podręczny. Część 
podpiwniczona również zostałaby dostosowana do działalności muzeum. Ze 
względu na ograniczoną dostępność światła dziennego część ta przeznaczona 
byłaby na salę multimedialną. 

Kolejnym działaniem w ramach projektu byłaby adaptacja stodoły dworskiej przy ul. Polnej w Limanowej na muzeum 
wsi limanowskiej. Działanie polegać będzie na stworzeniu funkcji ekspozycyjnych, socjalnych i administracyjnych, 
zintegrowanych w jednej bryle. Budynek połączony będzie funkcjonalnie korytarzem podziemnym z projektowaną 
drugą stodołą. Budynki w swojej kubaturze obejmą stałą ekspozycję elementów wsi limanowskiej. W budynku oprócz 
eksponatów przedstawianych w sposób nowoczesny, znajdzie się również multimedialna wystawa wprowadzająca 
zwiedzających w sensualny świat wiejskich zapachów, dźwięków i materiałów. Eksponaty będą dostępne i dla wielu 
z nich zostanie stworzona przestrzeń warsztatowa (np. koła garncarskie, czy też krosna). Zarówno architektura, jak 
i sposób eksponowania tradycyjnych elementów wsi limanowskiej, łączyć będzie tradycję i nowoczesność. Zwiedzający 
będą mogli nabyć pamiątki, wyroby rzemieślnicze, rękodzieło artystyczne, czy spożywcze wyroby regionalne. 

Koszt całego przedsięwzięcia ma wynieść 6 027 124 zł, przy czym dofinansowanie zakładane jest w kwocie 
5 123 056 zł (85%). 

„Tworzenie i odnowienie zdegradowanej zieleni przy potoku Jabłonieckim 
wraz z kompleksem Parku Miejskiego w Limanowej oraz budowa 
infrastruktury do jej udostępnienia”.

Projekt realizowany będzie w ramach Działania 2.5 POIiŚ 2014-2020 – 
Poprawa jakości środowiska miejskiego Typ projektu: Rozwój terenów zieleni 
w miastach i ich obszarach funkcjonalnych. Projekt zakłada zagospodarowanie 
terenu o powierzchni ok. 10 ha, zlokalizowanego w południowej części Miasta 
Limanowa wzdłuż Potoku Jabłonieckiego. Zaprojektowany teren ma posiadać 
przede wszystkim funkcje rekreacji zarówno czynnej jak i biernej oraz 
dekoracyjną zapewniając tym wypoczynek i rekreację mieszkańcom i turystom 
(tj. aktywność fizyczna, spacery, naświetlania słoneczne, kontemplacja, 
imprezy plenerowe, itp.) oraz miejsce spotkań towarzyskich i zabawy. Celem 
jest stworzenie ciekawej aranżacji miejsca z nowym układem komunika-
cyjnym, z interesującymi rozwiązaniami projektowymi, atrakcyjnymi 
elementami małej architektury, nową zielenią oraz wyposażeniem 
dostosowanym do zróżnicowanego wieku użytkowników. Realizacja projektu 
ma jednocześnie poprawić jakość przestrzeni, zachęcać mieszkańców 
i turystów do odpoczynku i korzystania z parku, ale przede wszystkim ma 
poprawić wizerunek miasta jako obszaru atrakcyjnego i przyjaznego dla 
człowieka. Projekt kompleksu parkowo - rekreacyjnego ma na celu 
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wykorzystanie istniejących walorów krajobrazowych 
terenu i połączyć dwie części miasta trasami pieszo-
rowerowymi. Ma stworzyć swobodną komunikację 
zurbanizowanego terenu z naturalnym korytarzem 
wzdłuż Potoku Jabłonieckiego, a także być „zielonymi 
płucami” dla miasta i powodować jego przewietrzanie. 
Nowy kompleks parkowo-rekreacyjny stanie się 
doskonałą promocją miasta przyciągającą zdecydowanie 
większą liczbę użytkowników oraz podniesie wartość 
tego terenu i obszarów przylegających.

Projekt parku w dużej mierze wykorzystuje naturalne 
ukształtowanie terenu i korzysta już z istniejących 
walorów krajobrazowych, a nawet je podkreśla i akcen-
tuje. Wtapia się w otoczenie, a zaprojektowane nowe 
funkcje, obiekty, wyposażenie i elementy małej archi-
tektury harmonijnie dopasowują się do kompozycji 
układu oraz zieleni.

Koncepcja parku jest funkcjonalna, różnorodna i do-
godna dla wszystkich grup wiekowych.

Projekt wykorzystuje takie elementy jak drewno, metal, 
wodę, beton, zieleń i światło, a harmonijne połączenie 
tych elementów to sztuka kreacji w dziedzinie architek-
tury krajobrazu. Koncepcja zespołu parkowo- rekre-
acyjnego podzielona została na strefy, a każda z nich 
będzie charakteryzowała się inną funkcją i wyposa-
żeniem:

- strefa historyczna – parkowa- strefa spotkań 
towarzyskich, kontemplacji słuchania muzyki muszla 
koncertowa, imprezy plenerowe;

- strefa rekreacji wodnej – miejsce wypoczynku w ruchu 
dla wszystkich grup wiekowych, basen pływacki, brodzik 
dla dzieci, wodny plac zabaw, boisko do siatkówki 
plażowej, plac zabaw oraz siłownia zewnętrzna;

- strefa rekreacji aktywnej – pumptrack, plac zabaw, 
stoły tenisowe, siłownia zewnętrzna, wbudowane 
trampoliny, boisko wielofunkcyjne/ lodowisko, ścieżka 
zdrowia, ścieżka leśna z tarasami widokowymi, stok 
saneczkowy, pole golfowe oraz psi park;

- strefa rekreacji biernej – amfiteatr nad rozlewiskiem, 
leżaki i hamaki, polana piknikowa, kręgi ogniskowe, 
altany grillowe, pole namiotowe, altany sensoryczne oraz 
miejsce romantyczne do zdjęć w plenerze, zieleń 
nadwodna łęgowa i rodzima.

Strefy funkcjonalne połączone są ze sobą ścieżką pieszo- 
rowerową. Droga ta ma za zadanie łączyć centrum miasta 
z południową jego częścią i przebiegać przez cały 
kompleks parkoworekreacyjny po obydwu stronach 
rzeki.

Teren parku będzie swobodnie połączony z miastem za 
pomocą zielonych korytarzy.

W koncepcji zespołu parkowo - rekreacyjnego zaprojek-
towano innowacyjne rozwiązania architektoniczne oraz 
energooszczędne selektywne oświetlenie. Tego typu 
rozwiązania i detale stworzą fantastyczny klimat 
i charakter miejsca, również i w nocy.

Koncepcja parku przewiduje dostępność dla osób 

niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwa-
lidzkich. Przy projekcie parku starano się nie projektować 
barier architektonicznych i w miarę możliwości udos-
tępnić każdą strefę funkcjonalną dla tejże grupy osób. 
Projektowana zieleń w głównej mierze jest uzupełnie-
niem układu kompozycyjnego.

Postawiono na roślinność, która ma w założeniu cieszyć 
oko przez cały rok – również w zimie. Pojawią się także 
byliny, trawy wieloletnie, krzewy czy drzewa ozdobne 
oraz roślinność wodną wzdłuż potoku. Zieleń musi być 
dostosowana do siedliska tak, żeby była jak najbardziej 
atrakcyjna i zachęcająca do wypoczynku. W historycz-
nym założeniu parkowym zieleń uzupełniono o gatunki 
rodzime charakterystyczne dla takich założeń dworskich 
w XIX w.

Koncepcja zagospodarowania terenu
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Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Czecha w Limanowej dla 
potrzeb Domu Kultury z sala widowiskową

Wniosek na to zadanie został złożony do Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś. 6 Dzie-
dzictwo regionalne , Działanie 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i natu-
ralnego, Poddziałanie 6.1.3. Rozwój  instytucji kultury oraz udostępnienie 
dziedzictwa kulturowego. W ramach projektu planuje się przebudowę i rozbu-
dowę sali widowiskowej poprzez powiększenie widowni do 439 miejsc. 
Powiększenie sceny wraz z rozbudową zaplecza scenicznego w postaci 
garderob, magazynów niezbędnego zaplecza technicznego. Rozbudowę foyer 
wraz z punktem szatniowo – kasowym i węzłem sanitarnym. Zamierza się także 
przeprowadzenie pełne termomodernizacji budynku i przebudowę elewacji 
wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej oraz przebudowę zagospo-
darowania wokół budynku. 

Zakłada się, że szacunkowy koszt całego przedsięwzięcia, czyli robót 
budowlanych i wyposażenia wyniesie 7 108 809 zł, w tym około 2 000 000 zł 
dofinansowania z Programu. 

W przypadku pozytywnej oceny i  zakwalifikowaniu  się zadania do realizacji 
w ramach Programu roboty były by wykonywane w latach 2017 – 2018.

„Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ramach 
aglomeracji Miasta Limanowa – z wykorzystaniem 
energii odnawialnej dla oczyszczalni ścieków”.

Miastu zostało przyznane dofinansowanie na realizację 
Projektu „Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ra-
mach aglomeracji Miasta Limanowa z wykorzystaniem 
energii odnawialnej dla oczyszczalni ścieków” w ramach 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 
2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską 
ze środków Funduszu Spójności. Projekt miasta 
Limanowa, o łącznej wartości 9 267 372,78 zł i plano-
wanym 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 Limanowa oraz wyposażenie oczyszczalni ście-
ków w instalację fotowoltaiczną. Roboty budowlane 
przewidziane zostały na lata 2017 – 2018. Realizacja 
niniejszego Projektu przyczyni się do polepszenia stanu 
środowiska naturalnego, jakości wód powierzchniowych 
i podziemnych, a także podniesie standard zdrowia i życia 
mieszkańców. 

rollup

Do priorytetowych inwestycji na terenie miasta należy 
zarówno rozwój sieci wodociągowej i kanalizacji 
sanitarnej, jak również poprawa jakości wody. Aktualnie 
Limanowa zwodociągowana jest w około 80%, 
a pozostali mieszkańcy zaopatrują się w wodę z innych 
źródeł. Nakładu finansowego wymaga również sta-
rzejąca się sieć wodociągowa, która użytkowana jest od 
30-40 lat. 

W ostatnich latach zrealizowaliśmy wiele inwestycji 
z zakresu rozwoju sieci kanalizacyjnej, w tym m.in. 
przeprowadzona została modernizacja oczyszczalni 
ścieków, która spełnia wszelkie unijne wymogi jakości 
odprowadzanych z oczyszczalni ścieków, natomiast na 
podstawie porozumienia zawartego z Gminą Limanowa, 
dotyczącego włączenia niektórych gminnych obszarów 
do miejskiej oczyszczalni, konieczna jest dalsza 
modernizacja oczyszczalni, by obecne urządzenia 
odpowiadały na zdiagnozowane potrzeby mieszkańców 
i ewentualnych przedsiębiorców.

Limanowa

MIASTO 

www.miasto.limanowa.pl

MIASTO 
DZIAŁANIA I ROZWOJU

Limanowa

DZIAŁANIA I ROZWOJU



14 listopada br. ogłoszono wyniki 
XIV Rankingu Zrównoważonego 
Rozwoju Jednostek Samorządu 
Terytorialnego. 

Dyplom i gratulacje dla Miasta Lima-
nowa za 5. miejsce w rankingu 
odebrał Burmistrz Miasta Władysław 
Bieda. Cieszymy się, że zostaliśmy 
docenieni i należymy do ścisłej 
czołówki najlepiej rozwijających się 
gmin w Polsce. Warto podkreślić, że 
nie jest to pierwsze wyróżnienie dla 
naszego Miasta w tym Rankingu. 
Zauważeni zostaliśmy w 2013 roku, 
zajęliśmy wówczas 8. miejsce, rok 
później, tj. w 2014 roku, powtó-
rzyliśmy to osiągnięcie, natomiast 
w 2015 r. awansowaliśmy na miejsce 
5. W kategorii gmin miejskich wy-
przedzili nas: Karpacz, Biłgoraj, 
Sucha Beskidzka i Bieruń. Za Lima-
nową uplasowały się kolejno: Pruszcz 
Gdański, Lubawa, Nowy Dwór 
Mazowiecki, Złotów i jako dziesiąte 
miasto Żywiec. Podstawą Rankingu, 
opracowanego pod kierunkiem prof. 
Eugeniusza Sobczaka z Wydziału 
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Administracji i Nauk Społecznych 
Politechniki Warszawskiej, jest 16 
wskaźników, obejmujących trzy 
obszary rozwoju: gospodarczy, społe-
czny oraz ochrony środowiska. Ran-
king uwzględnia wszystkie polskie 
miasta i gminy, a materiałem źródło-
wym są niezależne dane Głównego 
Urzędu Statystycznego. Wyniki Ran-
kingu odzwierciedlają, w sposób 
wiarygodny i przekrojowy, rozwój 
polskich jednostek samorządu lokal-
nego i wskazują liderów w podziale 

na gminy wiejskie, miejsko-wiejskie, 
miejskie oraz miasta na prawach 
powiatu. Organizatorami Rankingu 
są Wydział Administracji i Nauk 
Społecznych Politechniki Warszaw-
skiej wraz z Komisją Samorządu 
Terytorialnego i Polityki Regionalnej 
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
i Fundacją Polskiego Godła Promo-
cyjnego "Teraz Polska", która wspie-
ra promocję najlepszych polskich 
samorządów.

 Limanowa zajęła 5. miejsce w ogólnopolskim Rankingu

Limanowa po raz kolejny znalazła się w czołówce 
małopolskich gmin wyróżniających się pod względem 
rozwoju społeczno – gospodarczego. W tym roku zajęła 
prestiżowe 3 miejsce! 

Przy tworzeniu rankingu Fundacja Rozwoju Demokracji 
Lokalnej Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego 
i Administracji w Krakowie ściśle współpracuje 
z Urzędem Statystycznym. Ocenie poddawane są 
wszystkie gminy województwa małopolskiego z wyłą-
czeniem miast na prawach powiatu, w sumie 179. Poziom 
rozwoju gmin oceniany jest na podstawie 12 kryteriów 
mierzących potencjał, aktywność i wyniki osiągane przez 
gminę w sferze gospodarczej i społecznej. Wyliczony 
wskaźnik rankingowy pozwolił wyłonić najlepszych. 
Miasto Limanowa zajęło trzecie miejsce za Niepo-
łomicami (I m.) i Wielką Wsią (II m.). Zamysłem 
pomysłodawców jest, aby corocznie organizowany 
Ranking stał się przedsięwzięciem o szczególnym 
znaczeniu dla Województwa, wprowadzającym do 
publicznej debaty zasadę oceny samorządów przy 
pomocy wskaźników liczbowych. Przeprowadzane 
analizy statystyczne mogą stać się podstawą ważnej 
dyskusji zarówno nad zarządzaniem lokalnym, jak 
i strategicznymi kierunkami rozwoju regionu. Celem 
rankingu jest przede wszystkim prezentacja jakości życia 
Małopolan, a tym samym ocena skuteczności działania 
władz lokalnych. Cieszy fakt, że Limanowa z roku na rok 
zdobywa coraz wyższą pozycję.  

 

Ranking Gmin Małopolski 2016 – Limanowa na 3 miejscu!
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Aby poprawić zaopatrzenie w wodę 
mieszkańców miasta w 2015 roku 
prowadzone były inwestycje rozbu-
dowy sieci wodociągowej i moder-
nizacji stacji uzdatniania wody. 
W zakresie oczyszczania ścieków 
również realizowaliśmy inwestycje 

polegające na dokończeniu moder-
nizacji oczyszczalni ścieków i rozbu-
dowy kanalizacji sanitarnej. Po wy-
konaniu tych przedsięwzięć popra-
wiła się sytuacja pod tym względem 
na terenie miasta lecz zwiększyło to 
koszty bieżące zaopatrzenia w wodę 
i koszty bieżącego utrzymania kana-
lizacji. Wzrost tych kosztów wynika 
między innymi z konieczności nali-
czenia podatku od budowli oraz 
kosztu eksploatacji tych urządzeń. 
Niestety przychody od nowych od-
biorców wody i dostawców ścieków 
nie pokrywają w pełni wzrostu 
bieżących kosztów i MZGKiM po 
przeprowadzeniu analizy finansowej 
wystąpiło o podniesienie opłaty za 
wodę i za ścieki. Wniosek ten został 

starannie przeanalizowany i skiero-
wany do Rady Miasta Limanowa, 
która na posiedzeniach komisji bada-
ła wniosek i po uznaniu jego zasad-
ności przyjęła nowe ceny za wodę 
i ścieki. Ostatecznie w 2017 roku dla 

3gospodarstw domowych cena za 1 m   
wody wyniesie 3,40 zł (wzrost 
o 4,6%), a za odbiór ścieków 5,45 zł 
(wzrost o 1,3%). Dla pozostałych 

3 odbiorców ceny 1 m wyniosą: za 
wodę 4,45 zł (wzrost o 2,0%), za 
ścieki 6,80 zł (wzrost o 6,80%). 
Nawet po tej podwyżce ceny za wodę 
i ścieki u nas są jednymi z najniższych 
w porównaniu do innych miast na 
terenie województwa, gdyż przyjęte 
są na minimalnym poziomie, aby 
tylko pokryć koszty.

Zmiana  cen  wody i ścieków w 2017 roku

Informacja dotycząca stawek podatkowych na rok 2017
Rada Miasta, uwzględniając wyzna-
czone progi, w drodze uchwały, 
ustaliła wysokość stawek podatku od 
nieruchomości dla terenu miasta. 
W 2017 roku podatek od gruntu 
w związku z prowadzeniem działal-
ności gospodarczej wyniesie 0,74 zł 
za metr kwadratowy powierzchni 
(0,70 zł w bieżącym roku), od 
pozostałych gruntów 0,21 za metr 

kwadratowy (0,18 zł obecnie), od bu-
dynków i części mieszkalnych 0,56 zł 
za metr kwadratowy powierzchni 
użytkowej (0,53 zł w bieżącym roku). 
Natomiast podatek od budynków i ich 
części mieszkalnych zajętych na 
prowadzenie działalności gospo-
darczej w zakresie udzielania świad-
czeń zdrowotnych wyniesie 4,50 zł od 
metra powierzchni użytkowej (4,49 zł 

aktualnie), a podatek od budynków 
i ich części przeznaczonych na dzia-
łalność gospodarczą nie ulegnie 
zmianie i zostanie na poziomie 19,19 zł 
za metr powierzchni użytkowej.

Ponadto podatek od środków trans-
portowych pozostaje na poziomie 
2016 roku.
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Spotkanie z Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbietą Rafalską
24 października br. w Urzędzie Mias-
ta Limanowa odbyło się spotkanie 
z Elżbietą Rafalską, Minister Ro-
dziny, Pracy i Polityki Społecznej. 
Niniejsze spotkanie zorganizowane 
zostało w ramach otwarcia filii biura 
poselsko-senatorskiego Anny Paluch, 
Posłanki na Sejm RP oraz Jana 
Hamerskiego, Senatora RP. 

Swoją obecnością wydarzenie 
uświetnił również Stanisław Kogut, 
Senator RP, licznie zgromadzeni 
posłowie, w osobach Józef Leśniak, 
Arkadiusz Mularczyk i Edward 
Siarka, a także Józef Pilch, Wojewoda 
Małopolski. W spotkaniu uczestni-
czyła także Jolanta Juszkiewicz, 
Przewodnicząca Rady Miasta wraz 
z grupą radnych oraz samorządowcy 
z terenu powiatu limanowskiego na 
czele ze starostą Janem Puchałą.

Spotkanie otwarł Burmistrz Miasta, 

jako gospodarz miejsca, witając 
wszystkich zgromadzonych, a nas-
tępnie głos oddał Annie Paluch 
Posłance na Sejm RP.  Kolejno głos 
zabrała Minister Elżbieta Rafalska, 
która swoje wystąpienie w dużej 
mierze przeznaczyła na omówienie 
realizacji flagowego programu rządo-
wego „Rodzina 500+”. Minister 
podkreśliła zaangażowanie samo-
rządów, dzięki któremu program 
mógł zostać sprawnie wcielony 
w życie.

Po swoim wystąpieniu Minister 
zachęciła do dyskusji i zaprosiła do 
zabrania głosu kolejno samorzą-
dowców, przedstawicieli organizacji 
pozarządowych oraz mieszkańców. 
Wśród podniesionych tematów, 
oprócz kwestii polityki rodzinnej 
i programu „Rodzina 500+”, poru-
szane były zagadnienia z zakresu 

ubezpieczeń społecznych oraz wspar-
cia dla osób niepełnosprawnych. 
Wśród osób zabierających głos była 
Wiktoria Zelek, Kierownik Dzien-
nego Domu Senior-WIGOR w Lima-
nowej, która podziękowała Minister 
Rafalskiej za wsparcie dla starszych 
osób.

Po zakończeniu spotkania Minister 
wzięła udział w uroczystym otwarciu 
i poświęceniu biura poselsko-senator-
skiego Anny Paluch i Jana Hamer-
skiego w budynku przy ul. Piłsud-
skiego 10 w Limanowej.

W kompetencjach Rady Miasta 
Limanowa jest przyznawanie osobom 
szczególnie zasłużonym dla naszego 
miasta, tytułów i medali „Za Zasługi 
dla Miasta Limanowa” oraz „Przyja-
ciel Miasta Limanowa”.

W dowód uznania za wspieranie 
przedsięwzięć służących promocji 
i rozwojowi miasta oraz za kształto-
wanie postaw patriotycznych wśród 
mieszkańców Limanowej, na sesji 
w dniu 28 października 2016 r. Rada 
Miasta Limanowa postanowiła uho-
norować zaszczytnym tytułem i od-
znaką „Za Zasługi dla Miasta Lima-
nowa” Pana Marka Sukiennika oraz 
tytułem i medalem „Przyjaciel Miasta 

Limanowa” Pana Stanisława Dęb-
skiego. 

Podczas sesji z okazji Narodowego 
Święta Niepodległości, uroczystego 
wręczenia odznaczeń miejskich 
dokonali Przewodnicząca Rady 
Miasta Jolanta Juszkiewicz i Bur-
mistrz Miasta Limanowa Władysław 
Bieda.  

Marek Sukiennik - Prezes Lima-
nowskiego Stowarzyszenia Historii 
Ożywionej Jabłoniec 1914, którego 
celem jest kształtowanie i wspieranie 
aktywnych oraz odpowiedzialnych 
postaw i zachowań obywatelskich 
w duchu umiłowania Ojczyzny. 

Stowarzyszenie czynnie włącza się 
w organizację uroczystości patrio-
tycznych na terenie miasta, prowadzi 
opiekę nad cmentarzami wojennymi 
na Limanowszczyźnie, a w szczegól-
ności nad cmentarzem wojennym nr 
368 na Jabłońcu oraz rozwija przy-
jaźń między narodami: węgierskim 
i polskim w oparciu o dziedzictwo 
Wielkiej Wojny i ponad tysiącletnią 
spuściznę wspólnej historii. Chlubą 
Stowarzyszenia jest Grupa Rekon-
strukcji Historycznych, wszech-
stronna i nietypowa, bo ukierunko-
wana przede wszystkim na młodzież.

Stanisław Dębski jest nauczycielem 
historii – uczy  i wychowuje młodzież 
w Zespole Szkół Nr 1 w Limanowej. 
Szczególne jego zasługi, to propago-
wanie i podtrzymywanie wśród 
młodzieży i społeczności naszego 
miasta patriotyczniej idei Związku 
Strzeleckiego „Strzelec”. Od 1995 r. 
rozpoczął tworzenie „Strzelca” na 
terenie naszego miasta.

W 1996 r. został dowódcą ZS 
„Strzelec” Inspektoratu Limanowa, 
którą pełni do chwili obecnej. Wraz ze 
„strzelecką” młodzieżą aktywnie 
uczestniczy w imprezach i uroczys-
tościach patriotycznych, kulturalnych 
i religijnych. 

Wręczono odznaczenia miejskie
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Limanowskie Spotkanie Rodaków

31 października 2016 r. w sali widowiskowej Limanowskiego Domu Kultury odbyło się 
III JESIENNE SPOTKANIE RODAKÓW. Zorganizowane przez Burmistrza Miasta 
Limanowa Władysława Biedę spotkanie jest kontynuacją wcześniejszych wspólnych 
zjazdów, które zawsze odbywały się w Warszawie. 

To już trzeci raz, tuż przed świętem Wszystkich Świętych 
spotkali się limanowianie - rodacy, zarówno ci, którzy 
codzienność spędzają w Limanowej i ci, których los 
rozrzucił w różne zakątki Polski i za granicę. Mottem 
spotkania były słowa „Tam dom Twój, gdzie serce 
Twoje”. 

Burmistrz Miasta Limanowa przywitał gości słowami: 
„Cieszę się, że możemy się spotkać i że coraz więcej 
rodaków na nie przychodzi. Myślę, że kiedyś doczekamy 
się, że sala będzie pękać w szwach. Okres jesienny zwykle 
pobudza nas do refleksji, szczególnie Święto Zmarłych, 
przybliża nas do miejsc rodzinnych, abyśmy mogli wrócić 
pamięcią i osobiście w te miejsca, w których byliśmy 
młodzi, kiedyś mogliśmy razem się spotykać”. Następnie 
przypomniał historię spotkań rodaków w Warszawie, 
których był współinicjatorem. 

Wśród osób biorących głos był pochodzący z Limanowej 
Andrzej Ryś, który od 10 lat jest szefem wydziału zdrowia 
publicznego w dyrekcji generalnej Komisji Europejskiej. 
Opowiedział on dlaczego pomysłodawcom spotkania 
wydawało się, że warto się spotykać w Limanowej: 
„…Chciałem Państwu podziękować, że jesteście, że 
Limanowa jest coraz piękniejszym miastem i że po prostu 
będziemy tu ciągle obecni. Gratulacje i tak trzymać, bo 
tradycję trzeba budować, tradycja nie powstaje z jednego, 
drugiego spotkania, tylko czasem trzeba parę wieków.” 

Podczas spotkania zaprezentowano zdjęcia archiwalne 
i obecne miasta Limanowa. W tym roku Jesienne 
Spotkanie Rodaków wzbogacił koncert w wykonaniu 
Męskiego Zespołu Wokalnego Filharmoników Krakow-
skich pod przewodnictwem rodaka Marcina Wróbla.

Był czas na muzykę, na wspomnienia, ale i poczęstunek – 
swojskimi smakami w Restauracji „Siwy Brzeg”.
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42. Festiwalu Folklorystycznym Limanowska Słaza.

W dniach 3 – 6 listopada, Limanowski Dom Kultury stał się centrum kultury 
ludowej Limanowszczyzny. Na deskach sali widowiskowej wystąpiło 718 
artystów z całego powiatu limanowskiego, którzy zawaliczyli o laury w 

Limanowska Słaza to jedno z najważ-
niejszych wydarzeń na mapie kultu-
ralnej Limanowej i wielkie święto 
folkloru, które nie tylko gromadzi 
rzesze uczestników i widzów, ale 
przede wszystkim jest świadectwem 
niezwykłego bogactwa etnograficz-
nego naszego regionu.

Od czwartku do soboty, jury w skła-
dzie: Aleksandra Szurmiak-Bogucka, 
Artur Czesak, Benedykt Kafel i Ma-
rek Harbaczewski oceniali artystów 
w aż ośmiu kategoriach: zespół regio-
nalny, muzyka ludowa, śpiewak, 
instrumentalista, gawędziarz, grupa 
śpiewacza, grupa obrzędowa oraz 
mistrz i uczeń. Owocem ich prac był 
protokół, uroczyście ogłoszony w nie-
dzielę, 6 listopada, podczas zakoń-
czenia festiwalu. Wśród tegorocz-
nych laureatów znaleźli się m.in. 
Zespół Regionalny „Śwarni Łojce” 
i Zespół Regionalny „Słopnicki 
Zbyrcok” w kategorii dorosłej, Zespół 
Regionalny „Szczyrzycanie” wśród 
młodzieży oraz Zespół Regionalny 
„Pnioki” w kategorii dziecięcej, 
a także Zespół Regionalny „Słopni-
czanie” uhonorowany Nagrodą spec-

jalną im. Jerzego Obrzuta „Za wier-
ność wobec tradycji”.

Tegoroczny festiwal, obfitował rów-
nież w liczne wydarzenia towarzy-
szące. Na ich czele stoi kolejne, bo już 
36. Seminarium Folklorystyczne, 
podczas którego instruktorzy i kie-
rownicy zespołów regionalnych z ca-
łej Polski poznawali folklor Górali 
Żywieckich. W sobotę, na zakoń-
czenie części konkursowej festiwalu 
odbył się gościnny występ Zespołu 
Regionalnego „Grojcowianie” 
z Wieprza na Żywiecczyźnie, zespołu 
niejednokrotnie wyróżnianego na 
ogólnopolskich przeglądach folklo-
rystycznych, m.in. na Festiwalu 
Folkloru Górali Polskich w Żywcu, 
na Międzynarodowym Festiwal Folk-
loru Ziem Górskich w Zakopanem 
czy podczas Ogólnopolskich Spotkań 
Folklorystycznych w Łowiczu. 
Również w sobotę, miało miejsce 
wręczenie Zespołowi Regionalnemu 
„Szczyrzycanie” Nagrody Woje-
wództwa Małopolskiego im. Władys-
ława Orkana za 90 lat nieprzerwanej, 
międzypokoleniowej działalności na 
rzecz pielęgnowania folkloru Lachów 

Szczyrzyckich, ocalenie najcenniej-
szych tradycji ojców, troskę o zacho-
wanie muzyki, tańców, gwary, oby-
czajów i stroju oraz zaangażowanie 
serc i umysłów wszystkich pokoleń 
tworzących Zespół. Festiwalowi 
towarzyszył również Kiermasz Rę-
kodzieła i Produktów Regionalnych, 
który tradycyjnie cieszył się dużym 
zainteresowaniem osób, które w tych 
dniach odwiedziły Limanowski Dom 
Kultury.

42. Festiwal Folklorystyczny Lima-
nowska Słaza prowadził po raz 39 (!) 
niezastąpiony Marian Wójtowicz, od 
początku związany z wydarzeniem, 
który jak zawsze w sposób zabawny 
i błyskotliwy przybliżał poszcze-
gólnych artystów. Organizatorem 
Festiwalu jest od początku Lima-
nowski Dom Kultury, a współorga-
nizatorem Małopolskie Centrum 
Kultury „Sokół” w Nowym Sączu. 
Patronat Honorowy nad Limanowską 
Słazą pełnili Burmistrz Miasta Lima-
nowa Władysław Bieda oraz Mar-
szałek Województwa Małopolskiego 
Jacek Krupa. 



www.miasto.limanowa.pl  19www.facebook.com/MiastoLimanowaNr 22/2016

INFORMATOR MIEJSKI

Miło nam poinformować, iż FILM 
O LIMANOWEJ z cyku „Z Andru-
sem po Galicji” jest już gotowy. 
Pierwsze jego emisje miały miejsce 
na antenie TVP KRAKÓW 11 i 14 
grudnia br. 

Od czterech tygodni TVP Kraków 
emituje (dwa razy w tygodniu) filmy 
z nowej serii „Z Andrusem po Galicji” 
(wcześniej pokazywane były odcinki 
ubiegłoroczne). Pokazano już Jedli-
cze, Stary Sącz i Suchą Beskidz-ką. 
Teraz czas na Limanową. Od stycznia 
2017 roku emisja całej serii umiesz-
czona została w ramówce ogólnopol-
skiej TVP 3. Od marca natomiast 
filmy pokazywać będzie TVP Roz-
rywka, a następnie inne anteny. Filmy 
będą również dostępne na interneto-
wych kanałach TVP.

Przypominamy, że film o Limanowej 
z Arturem Andrusem kręcony był 
w sierpniu br. Autorem filmu jest 
Tomasz Paulukiewicz, a gospoda-
rzem Artur Andrus - znany dzien-

nikarz, artysta kabaretowy, poeta, ale 
również Mistrz Mowy Polskiej. 
Przygodę z Limanową autorzy 
filmu rozpoczęli od Miejskiej Góry, 
gdzie powitani zostali hejnałem 
miasta „Echo Trombity”, był czas 
na prezentację rynku, bazyliki 
i muzeum. Kolejnym epizodem 
filmowym jest produkcja serów 
w Okręgowej Spółdzielni Mleczar-
skiej. Jednak główną inspiracją 
promocyjnego cyklu filmowego są 
ludzie! A więc w filmie zaprezento-
wane są wywiady z ciekawymi ludź-
mi, prezentacje limanowskich 
chórów, artystów, lokalnych produ-
centów i ciekawostek o regionie. 
Ponadto na filmie pojawia się  tajem-
nicza postać - Indianin, ciągle wi-
doczna  na dalszym planie. Ma ona 
intrygować widzów, którzy zadawać 
sobie będą pytanie: co tutaj w Lima-
nowej robi ktoś taki? Jego obecność 
jest wyjaśniona pod koniec filmu. 
Zwieńczeniem filmu jest piosenka 
„Nostalgiczny smak” w wykonaniu 

Artura Andrusa z zespołem, która 
nawiązuje do treści filmowej i wspa-
niałego smaku zapiekanek limanow-
skich.. Tak pokrótce przedstawia 
się scenariusz zrealizowanego filmu 
promocyjnego o Limanowej. Film 
powstał pod patronatem Bur-
mistrza Miasta przy logistycznym 
wsparciu Wydziału Promocji 
Urzędu Miasta. 
Zapraszamy do obejrzenia filmowej filmu 
na stronie www.miasto.limanowa.pl 
w zakładce FILMY.

Premiera filmu o Limanowej z Arturem Andrusem 

16 listopada w Limanowskim Domu 
Kultury odbyła się druga edycja 
Limanowskiego Dyktanda, imprezy 
mającej na celu popularyzowanie 
wiedzy o rodzimej ortografii i języ-
koznawstwie. Organizują ją Miejska 
Biblioteka Publiczna w Limanowej 
oraz Limanowski Dom Kultury. 
W Dyktandzie mógł wziąć udział 
każdy mieszkaniec powiatu limanow-
skiego. Podobnie jak w roku ubieg-
łym spotkało się ono z dużym zainte-
resowaniem – do konkursu zgłosiło 
się 182 uczestników, gotowych mie-
rzyć się z wymaganiami i zawiłoś-
ciami polskiej ortografii. Przewodni-
czącym jury oraz autorem tekstu II 
Limanowskiego Dyktanda, podobnie 
jak w roku ubiegłym, był dr Maciej 
Malinowski (drugi członek jury to dr 
Artur Czesak). Autor Dyktanda 
wcielił się także w rolę lektora 
i odczytał uczestnikom jego treść. 
Najpierw całość, następnie – mia-
rowo i powoli zdanie po zdaniu. 
Wcześniej oficjalnego otwarcia, 
zarówno imprezy jak i zalakowanej 
koperty, w której znajdował się tekst 

Znamy mistrzów ortografii
dyktanda, dokonał burmistrz Lima-
nowej Władysław Bieda. Przed sa-
mym pisaniem dyktanda wszystkie 
regulaminowe zasady i obwarowania 
przypomniał zebranym moderator 
imprezy, dziennikarz Jakub Węgrzyn. 
No i zaczęło się. Po sali głównej LDK 
niósł się głos lektora odczytującego 
tekst naprzemiennie z odgłosem 
benedyktyńsko pracujących długo-
pisów i szelestem kartek. Jakoś 30 – 
35 minut i było po sprawie. 

Ogłoszenie wyników, przyznanie 
tytułów mistrzów ortografii (oraz 
sporej liczby wyróżnień) odbyło się 
25 listopada w limanowskiej Miej-
skiej Bibliotece Publicznej. Jury kon-
kursowe zadecydowało, że w tym 
roku tytuły (oraz cenne nagrody) 
trafiły do:

W grupie do lat 16:

Tytuł Limanowskiego Młodego Mis-
trza Ortografii 2016 zdobył Jakub 
Sporek (Gimnazjum Samorządowe 
w Tymbarku)

Tytuł Limanowskiego Młodego I 
Wicemistrza Ortografii 2016 zdobyła 

Marta Stokłosa (Publiczne Gimna-
zjum w Jurkowie)

Tytuł Limanowskiego Młodego II 
Wicemistrza Ortografii 2016 zdobyła 
Kinga Piechówka (Szkoła Podsta-
wowa w Jurkowie)

W grupie od lat 16:

Tytuł Limanowskiego Mistrza Orto-
grafii 2016 zdobyła Monika Mól

Tytuł I Limanowskiego Wicemistrza 
Ortografii 2016 zdobyła Katarzyna 
Więcek (I LO w Limanowej)

Tytuł II Limanowskiego Wicemistrza 
Ortografii 2016 zdobył Bartłomiej 
Sułkowski.
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 Limanowskie Obchody Narodowego Święta Niepodległości 

Odzyskanie niepodległości i zjednoczenie ziem trzech zaborów po przeszło 120 latach 
niewoli jest bez wątpienia najważniejszym wydarzeniem w dziejach Polski. Data 
11 listopada skłania nas do przypomnienia losów Ojczyzny i do szacunku dla tych, którzy 
potrafili wywalczyć, zorganizować i wreszcie obronić odrodzone państwo.

Tradycją stało się, że limanowianie bardzo uroczyście 
świętują rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodle-
głości. W roku bieżącym obchody rozpoczęły się już 
6 listopada Złazem na Jabłońcu organizowanym przez 
Limanowskie Stowarzyszenie Historii Ożywionej 
Jabłoniec 1914. Następnie 9 listopada w Łososinie Górnej 
została odprawiona uroczysta msza święta w intencji 
Ojczyzny. Uczestnicy obchodów przemaszerowali pod 
Pomnik Legionistów, gdzie miał miejsce apel poległych 
w wykonaniu Związku Strzeleckiego „Strzelec” 
pod komendą inspektora Stanisława Dębskiego, 
a delegacje władz państwowych, samorządowych, 
instytucji i szkół złożyły wiązanki kwiatów.  

Spotkanie mieszkańców, spontaniczność i radość to 
najlepsza nauka patriotyzmu. Dlatego też kolejny rok, 
w przededniu Święta Niepodległości zorganizowana 
została PATRIOTYCZNA WIECZORNICA. Na 
początku odbyła się uroczysta sesja Rady Miasta, którą 
poprowadzi ła  Przewodnicząca Rady Miasta 
Limanowa Jolanty Juszkiewicz. Okolicznościowy 
referat wygłosił Wiceprzewodniczący Rady Leszek 
Woźniak. Kolejnym punktem wieczornicy były występy 
dzieci z miejskich przedszkoli, które zaprezentowały 
program taneczno-muzyczny do melodii „My pierwsza 
brygada” oraz inscenizację słowno - muzyczną 
pt. „Polska to moja ojczyzna”. Następnie uczniowie 
Zespołu Szkół Samorządowych Nr 1 w Limanowej 
przedstawili bogaty i ciekawy program artystyczny pn. 
„A to Polska właśnie”. 

Na zakończenie publiczność wspólnie z limanowskimi 
chórami: Chórem Chłopięcym, Chórem Mieszanym 
Canticum Iubilaeum, Chórem Męskim oraz Chórem 
ZNP „Carpe Diem” zaśpiewała pieśni patriotyczne, 
m.in. „O mój rozmarynie”, „Przybyli ułani”, „Pierwsza 
brygada” czy „Wojenko, wojenko”.

Główne uroczystości odbyły się 11 listopada. Na lima-
nowskim rynku licznie spotkali się mieszkańcy, którzy 
uczestniczyli w inscenizacji historycznej pn. „Inspekcja 
Komendanta Józefa Piłsudskiego - Tu czułem się 
w Ojczyźnie”, przygotowanej przez Limanowskie 
Stowarzyszenie Historii Ożywionej Jabłoniec 1914. 
Pomysłodawcą projektu jest Marek Sukiennik, prezes 
Stowarzyszenia. Idea tejże rekonstrukcji zrodziła się 
z legendy bojów Legionów na Podhalu i pobytu Józefa 
Piłsudskiego w Limanowej. W 1914 roku, gdy mieczem 
kształtowały się i decydowały losy naszej Ojczyzny, 
Komendant był tutaj, w Limanowej, w naszym mieście 
i w najbliższych okolicach. Tu toczył ze swoimi legunami 
kolejne boje: pod Chyszówkami, Marcinkowicami, 
Pisarzową, Mordarką, Zalesiem. Komendant przybył ze 
swojej świtą, aby dokonać inspekcji oddziału limanow-
skiego Strzelca i żołnierzy warty honorowej, a także 
przywitać się z licznie zgromadzoną publicznością.
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Następnie w uroczystym pochodzie wszyscy udali się pod 
pomnik Nieznanego Żołnierza, przed którym delegacje 
złożyły wiązanki kwiatów, oddając tym samym hołd 
ojcom niepodległości: Józefowi Piłsudskiemu, Roma-
nowi Dmowskiemu, Ignacemu Paderewskiemu i Win-
centemu Witosowi oraz wszystkim bezimiennym boha-
terom, często naszym bliskim i krewnym. Po zakończeniu 
ceremonii przed pomnikiem, zgromadzeni udali się do 
limanowskiej Bazyliki na mszę świętą w intencji 
Ojczyzny, która  została odprawiona pod przewod-
nictwem Księdza Proboszcza dr Wiesława Piotrow-
skiego. 

Podczas uroczystości wartę honorową wystawiali: 
żołnierze z Grupy Rekonstrukcji Historycznych Lima-
nowskiego Stowarzyszenia Historii Ożywionej Jab-
łoniec 1914, strzelcy ze Związku Strzeleckiego „Strzelec” 
Inspektorat Limanowa, Stowarzyszenie „Kasztanka” 
z Laskowej, Grupa Konnej Rekonstrukcji Historycznej 
w barwach I pułku Ułanów Krechowieckich oraz 5. Dru-
żyna Harcerska „Dzieci Gór” ZHP działająca przy 
Zespole Szkół Samorządowych Nr 1 w Limanowej. 

Na zakończenie wspólnego świętowania Burmistrz 
Miasta Limanowa zaprosił wszystkich na limanowski 
rynek na poczęstunek. Bigos i gorąca herbata wszystkim 
bardzo smakowały i rozgrzały w chłodny listopadowy 
dzień.



Międzynarodowy Ekstremalny Ma-
raton Pieszy KIERAT to historia, 
która zaczęła pisać się w Limanowej. 
Na przestrzeni trzynastu lat zyskał 
wielu sympatyków, przyciągnął spor-
towców z kraju i z zagranicy. W pier-
wszym maratonie na starcie stanęło 
18 śmiałków, którzy postawili sobie 
za cel pokonać stukilometrową trasę, 
wiodącą przez Beskid Wyspowy 
i Gorce. 5 z nich to się udało. Mo-
tywacją na ekstremalnym szlaku, 
który przemierzali dniem i nocą, była 
chęć pokonania własnych słabości. 
Zmagali się oni z niedostatkiem sił, 
ciemnością, zimnem i kontuzjami. 
Fenomenem imprezy są ludzie, któ-
rych z roku na rok przybywało, a ich 
uczestnictwo podnosiło rangę Kie-
ratu. W 2014 roku padł rekord, aż 716 
sportowców zdecydowało się wy-
startować w maratonie. Było to 
również duże wyzwanie organiza-
cyjne. Burmistrz Miasta Limanowa 
jako jeden z organizatorów, a zarazem 
honorowy patron imprezy, angażował 
się w organizację na różne sposoby 
i nie odmawiał wsparcia finansowego 
z budżetu Miasta. W roku 2011 

Miasto sfinansowało mapy za 1 700 
zł, w 2012 roku oprócz map, pokryło 
koszty ubezpieczenia i transportu na 
łączną kwotę prawie 10 000 zł, 
w 2013 roku Miasto przekazało 
ponad 8 000 zł, które organizatorzy 
przeznaczyli ponownie na druk map 
oraz koszty transportu, w kolejnych 
latach tj. 2014, 2015 i 2016, Miasto 
konsekwentnie przekazywało po 
10 000 zł na każdą edycję Kieratu, 
a otrzymane środki wydatkowane 
były, w zależności od edycji, na 
puchary, mapy, transport i wyżywie-
nie uczestników.

Oprócz corocznego finansowego 
wsparcia, Miasto nieodpłatnie udos-
tępniało Limanowski Dom Kultury, 
w którym mieściło się biuro Kieratu 
oraz Zespół Szkół Samorządowych 
Nr 1 przeznaczało na noclegi dla 
uczestników. Do dyspozycji organi-
zatorów byli również pracownicy 
LDK i szkoły. Mimo niemałego 
wkładu w organizację od trzech lat 
docierały do nas niepokojące sygnały 
z zewnątrz (dotyczące głównie wody 
i posiłków) – co prawdopodobnie 
przełożyło się na niższą frekwencję 
zawodników. W 2015 roku zawod-
ników było 647, a w bieżącym roku 
w Kieracie wzięło udział 602 biega-
czy.
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Jesteśmy zbulwersowani tym, że 
o przeniesieniu imprezy do Słopnic 
dowiedzieliśmy się z Internetu. 
Wszystkie decyzje zapadły za 
naszymi plecami i nikt nie raczył nas 
choćby osobiście o tym poinfor-
mować. Na oficjalnym portalu wid-
nieje informacja jakoby decyzja 
zmiany bazy Kieratu podyktowana 
była względami bezpieczeństwa. Po 
trzynastu edycjach trwania imprezy 
dowiadujemy się, że uczestnicy 
skarżą się na asfaltowe odcinki trasy.

Zarówno imprezę jak i organizatorów 
traktowaliśmy poważnie, w zamian 
oczekując wyłącznie wzajemności, 
jednak z niezrozumiałych dla nas 
przyczyn nie doczekaliśmy się tej 
wzajemności.

Mimo wszystko życzymy, aby Kierat 
dynamicznie się rozwijał i nadal był 
ważnym sportowym wydarzeniem 
w regionie.

KIE R AT

 II Grand Prix Polski młodzików i młodziczek w tenisie stołowym 
W dniach 11-13 listopada 2016 
w Limanowej rozegrano II Grand 
Prix Polski Młodziczek i Młodzików 
w tenisie stołowym. W zmaganiach 
wzięło udział dwustu trzydziestu 
zawodników z osiemdziesięciu 
klubów z całej Polski.

Trzydniowe zawody rozegrane 
zostały w hali sportowej Zespołu 
Szkół Nr 1w Limanowej. Turniej był 
dużym sukcesem sportowym i orga-
nizacyjnym. Miasto Limanowa repre-
zentowali zawodnicy UKS Płomień 
Limanowa. Najlepsze miejsce wśród 
zawodników z Małopolski (woje-
wództwo reprezentowało 15 dziew-
cząt i 27 chłopców) zdobył repre-

zentant UKS Płomień Limanowa 
Dawid Kosmal, który zajął  wysokie 
trzecie miejsce. Miejsca pozostałych 
zawodników UKS Płomień Lima-
nowa: 9 miejsce - Miłosz Sawczak, 49 
miejsce - Karol Sułkowski, 33 
miejsce - Julia Domiter.

„Głównym celem zawodów cyklu 
Grand Prix Polski jest wyłonienie 
najlepszych młodziczek i młodzików 
w kraju. Zawody te popularyzują tenis 
stołowy w naszym regionie i są 
również promocją i wizytówką 
sportową naszego miasta i powiatu 
limanowskiego. Ta impreza sportowa 
wymaga dużego przygotowania 
logistycznego, a także pomocy za 

którą dziękuje władzom miasta, 
władzom powiatu, dyrekcji ZS nr 1 
w Limanowej, a także bardzo licznej 
grupie sponsorów” - mówi prezes 
UKS Płomień Limanowa, Albert 
Golonka.

Decyzją Zarządu Polskiego Związku 
Tenisa Stołowego Burmistrz Miasta 
Limanowa Władysław Bieda z rąk 
Prezesa PZTS Wojciecha Waldow-
skiego otrzymał Honorową Plakietkę 
za zasługi dla Polskiego Związku 
Tenisa Stołowego oraz upowszech-
nianie tenisa stołowego na ziemi 
limanowskiej.

Foto:  Robert Giza
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MKS LIMANOVIA 
podsumowanie 2016 roku
Grudzień jest miesiącem podsu-
mowań. Dla klubu MKS Lima-
novia był to rok pełen sukcesów. 
Dzięki pracy piłkarzy i trenerów, 
awansowaliśmy do IV ligi. Nasze 
młodzieżowe grupy grają coraz 
lepiej i mają realną szansę na 
utrzymanie się w ligach małopol-
skich. Z powodzeniem działa też 
Akademia Piłkarska, w której swój 
talent rozwija ponad 120 dzieci. To 
one są przyszłością naszego klubu.

Nie udałoby się nam tyle osiągnąć bez 
wsparcia wielu osób i firm, które niez-
miennie wierzą w nasze zwycięstwo. 
Nasza działalność jest możliwa dzięki 
wsparciu sponsorów, którym prag-
niemy podziękować. 

W tym roku pomagali nam: 

Urząd Miasta Limanowa (Bur-
mistrz Władysław Bieda), Zakłady 
Mięsne Szubryt (Zbigniew Szubryt), 
Gold Drop – firma specjalizująca się 
w produkcji środków czystości 
(Stanisław Gągała), Elektrical – 
zakład elektroinstalacyjny i usługi 
budowlane (Wilhelm Mrożek), 
Elektret – Usługi elektryczne i hur-
townia art. elektrycznych (Jacek 
Bieda), Indeco – Przedsiębiorstwo 
budowlane (Piotr Wilczek), PKS 
Pasyk&Gawron oraz Stacja Paliw – 
ECCO OIL w Limanowej (Wojciech 
Gawron), Międzyszkolny Ośrodek 
Sportowy Powiatu Limanowskiego 

(dyrektor MOS PL Paweł Pięta oraz 
Starosta Limanowski Jan Puchała), 
Agencja Ubezpieczeniowa Doratex 
(Zbigniew Szewczyk), Florian Cen-
trum SA – pokrycia dachowe (Piotr 
Młodziński), Profit – dom&miesz-
kanie (Paweł Walczak), Usługi 
Budowlane (Mirosław Wigura), 
Dom WD Investement Sp. z o.o. 
(Wiesław Piaskowy), Kajet s.c. – 
materiały biurowe oraz Technipak 
Limanowa (Waldemar Opioła), 
Strefa Zamieszkania (Paweł Żołna), 
Firma Erbet – generalne wykonaw-
stwo inwestycji (Nowy Sącz), Bank 
Spółdzielczy w Limanowej (Prezes 
Adam Dudek), dr Bartosz Grochow-
ski – ortopeda, Firma Produkcyjno-
Handlowo-Usługowa Pak-Fol 
(Robert Myjak), Woda Gorczańska, 
Firma Celmet – ogrodnictwo i elek-
tronarzędzia (Krzysztof Piszczek), 
INTELLECT  – agencja inter-
aktywna, Agencja Ubezpiecze-
niowa Gwarant (Janusz Bugajski 
i Jerzy Kaim), Foto-Natanek (Fran-
ciszek Natanek), GM Meble – meble 
na wymiar (Grzegorz Mucha), Biuro 
Turystyczne Limatur (Andrzej 
Pilawski), Kinezis – działalność 
fizjoterapeutyczna (Łukasz Zelek), 
Drukarnia Malinowa – drukarnia 
i poligrafia (Barbara Musiał-Mer-
kowska), No Name Club (Dobra), 
Fit Up - siłownia i fitness (Michał 
Czyszczoń), AJ IZOTERM Brzesko 

– izolacje termiczne (Andrzej 
Jarosiński), Dawid Wójs - sprzedaż 
hurtowa sprzętu elektronicznego 
i telekomunikacyjnego. 

W ramach podziękowania dla spon-
sorów, apelujemy do naszych kibiców 
i sympatyków, aby robić zakupy 
i korzystać z usług naszych spon-
sorów – w powyższych firmach, które 
pomagają naszemu klubowi i współ-
pracują z MKS Limanovia.

KADRA MKS „LIMANOVIA” – 
sezon 2016/2017:

Bramkarze: Bieda Hubert, Mastalerz 
Wojciech, Pietrzak Rafał. Obrońcy: 
Kurczab Dawid, Mąka Jacek, Walid 
Kandel, Lichota Tomasz, Rucha-
łowski Michał, Wierzycki Sylwester, 
Śmierciak Piotr. Pomocnicy: Kaim 
Wojciech, Kurczab Kamil, Piwo-
warczyk Józef, Wsół Damian, Kaczor 
Piotr, Czaja Norbert, Gajewski 
Walenty, Mus Grzegorz, Mus Karol, 
Ślazyk Maciej, Śliwa Mateusz, Plata 
Dawid, Kuchta Maciej. Napastnicy: 
Czaja Mateusz, Kożuch Aleksander, 
Kurek Marcin.

Korzystając z okazji, chcemy złożyć 
Państwu najserdeczniejsze życzenia: 
Wesołych Świąt Bożego Narodzenia, 
aby każdemu z nas niosły one radość 
i odpoczynek. Chcemy również ży-
czyć Wam szczęścia, pomyślności 
i dużo optymizmu w nadchodzącym 
2017 roku. 

Ze sportowym pozdrowieniem,

    Zarząd Miejskiego Klubu Sportowego

„Limanovia” w Limanowej 



Limanowska Słaza Niepodległościowy 
Złaz Turystów na Jabłońcu

Spotkanie 
z prof. Stanisławem Górką

Spotkanie autorskie 
i promocja książki 
o rodzie Romerów

„Mayday” w Limanowej
Spotkanie 

z Bronisławem Cieślakiem

Wystawa prac 
śp. Jolanty Kłosowskiej

 XV Rajd Górski 
im. J. Staniszewskiego

INFORMATOR MIEJSKI FOTOGALERIA WYDARZEŃ MIEJSKICH

Wernisaż wystawy 
Joanny Raczek14

październik

6
listopad

30
wrzesień

30
wrzesień

16
październik

20
październik

Spotkanie z Minister Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej 

Elżbietą Rafalską
24

październik

26
październik

27
październik

październik

 Limanowskie 
Spotkanie Rodaków31 3-6

listopad

 Marsz dla Życia i Rodziny9
październik



INFORMATOR MIEJSKIFOTOGALERIA WYDARZEŃ MIEJSKICH

Spotkanie ze 
Świętych Mikołajem

 Konkurs Szopek 
i Grup Kolędniczych

 II Grand Prix Polski 
w tenisie stołowym

Obchody Święta 
Niepodległości

 w Łososinie Górnej

Uroczysta sesja 
Rady Miasta Limanowa

Otwarcie 
Miejskiego Lodowiska

Turniej Szachowy 
o Puchar Niepodległości

 II Limanowskie Dyktando
Nie znasz, nie otwieraj 

- wykład Michała 
Fajbusiewicza

 Wieczornica Patriotyczna

9
listopad

10
listopad

10
listopad

10
listopad

11-13
listopad

Narodowe Święto 
Niepodległości w Limanowej11

listopad

16
listopad

25
listopad

4
grudzień

9
grudzień

18
grudzień

Otwarte Drużynowe 
i Indywidualne Zawody 

w Strzelectwie Sportowym
8

listopad







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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NAKŁAD: 3000 egz.
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