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Otwarcie ronda 

fot. Tomasz Wajda

25 lat dobrego sąsiedztwa Limanowa najlepsza w Subregionie Sądeckim 



W numerze:

Słowo wstępne – Burmistrz Miasta Limanowa Władysław Bieda 

Rondo (Limanowa-Sowliny) oficjalnie oddane w ręce kierowców 

Rewitalizacja miasta 

Modernizacja oczyszczalni ścieków 

Limanowa zwycięzcą rankingu Oceny Aktywności Gmin 
Subregionu Sądeckiego  

Remonty ulic 

„Mój Rynek” zmiana opłat za korzystanie z targowiska 

Miasteczko rowerowe 

Nowa siedziba Biblioteki Pedagogicznej 

Przystanki komunikacyjne 

25.rocznica traktatu polsko-niemieckiego 

Limanowska Gala Osiągnięć Uczniów szkół podstawowych i gimnazjów 

Druga Wiosna Poetycka 

420-lecie szkolnictwa podstawowego w Limanowej  

25 lat działalności Chóru Chłopięcego 

Jubileusz 30-lecia Miejskiego Żłobka 

Dzienny Dom „Senior-WIGOR” w Limanowej 

Tablica pamięci dr Leona Żuławskiego 

Konkurs Recytatorski twórczości Tuwima dla przedszkolaków 

Projekt „Już pływam” zakończony 

W lipcu Święto Miasta 

Ogólnopolski Festiwal Piosenki Turystycznej 

Goście z Francji, Chile, Czadu, Ukrainy i Madagaskaru w Limanowej 

Fotogaleria wydarzeń miejskich 

Wakacje w Limanowej – program 

3

4

5

6

7

8

9

9

10

10

11

12

14

15

16

17

18

19

19

20

21

22

23

24

26



Bardzo się cieszę, że zakończone 
zostały prace nad czterowlotowym 
rondem turbinowym w Sowlinach. To 
ważna inwestycja, która poprawiła 
nie tylko estetykę tego miejsca ale 
również funkcjonalność. Docelowo 
do ronda włączyć chcemy również ul. 
Lipową, na której powstanie nowy 
most. Poprzez udrożnienie tej ulicy 
chcielibyśmy stworzyć alternatywną 
drogę do centrum miasta, która 
rozładowałaby korki na ul. Piłsud-
skiego, Krakowskiej i Witosa. Dzię-
kuję Państwu za wyrozumiałość 
i cierpliwość w związku z utrudnie-
niami podczas realizacji tego przed-
sięwzięcia. Mam nadzieję, że to nie 
koniec inwestycji GDDKiA na tere-
nie Miasta Limanowa. Liczymy na to, 
że najpóźniej w przyszłym roku 
zostanie przebudowane skrzyżo-
wanie ul. Piłsudskiego, Jana Pawła II, 
Kopernika i Kolejowej na rondo. Go-
towy projekt, przygotowany przez 
Miasto został złożony w GDDKiA 
w Krakowie.

Warto zaznaczyć, że wygląd naszego 
miasta zmienił się również za sprawą 

Programu Rozwoju Gminnej i Po-
wiatowej Infrastruktury Drogowej, 
dzięki któremu poprawiamy stan 
wielu dróg m.in. ul. Leśnej, Kowal-
skiego, Konopnickiej, Bulwary, 
Źródlanej i Zięby. Przypomnę, że jest 
to piąty realizowany wniosek w ra-
mach tego programu.

Oprócz programowych prac porząd-
kowych, w rynku, czyli samym sercu 
Miasta, zakończyliśmy nasadzenia 
jednorocznych kwiatów.

Cieszę się, że tak wielu Mieszkańców 
wypełniło ankietę dotyczącą rewita-
lizacji rynku w Limanowej. Z dużym 
zainteresowaniem przyglądamy się 
Państwa pomysłom i opracowujemy 
ich analizę na podstawie, której 
zostanie ogłoszony konkurs na kon-
cepcję architektoniczno-funkcjonal-
ną zagospodarowania rynku. Za-
pewniam Państwa, że każda propo-
zycja jest dla nas ważna.

Niestety nie wszystko udaje nam się 
zrealizować. Złożona przez nas karta 
projektu Centrum Rekreacji i Spor-
tów Ekstremalnych na Miejskiej 

Górze nie otrzymała aprobaty na 
forum subregionu. Zapewniam 
Państwa jednak, że wciąż czynimy 
starania, by projekt ten został zreali-
zowany, a atrakcyjnie zagospoda-
rowana Miejska Góra przyczyniła się 
do rozwoju turystyki w Beskidzie 
Wyspowym.

Korzystając z okazji, chciałem Pań-
stwa zaprosić na największe kultu-
ralne wydarzenie w roku. Tegoroczne 
Święto Miasta odbędzie się w dniach 
23-24 lipca w parku miejskim. Wyjąt-
kowo impreza będzie miała wymiar 
międzynarodowy, a to za sprawą 
uczestników Światowych Dni Mło-
dzieży, których gościć będziemy na 
terenie Limanowej. Program wypeł-
niliśmy po brzegi, by każdy znalazł 
w nim coś dla siebie. Szczegóły 
znajdziecie Państwo na kolejnych 
stronach. 
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Szanowni Państwo! 

Mieszkańcy Limanowej!

Mam przyjemność oddać w Państwa ręce kolejny numer Informatora Miejskiego. Jesteśmy 

na półmetku pracowitego 2016 roku. Za nami wiele zrealizowanych przedsięwzięć, ale 

w perspektywie nie niemniej planów na kolejne półrocze. Tytułem wstępu chciałbym 

zapoznać Państwa z najbardziej aktualnymi tematami.

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

Władysław Bieda

Burmistrz Miasta Limanowa

KALENDARIUM 

17 czerwca 2016 r. 

7 czerwca 2016 r. 

 24 maja 2016 r.

 9 maja 2016 r. 
 29 kwietnia 2016 r. 

20 kwietnia 2016 r.

19 kwietnia 2016 r. 

 12 kwietnia 2016 r. 

 11 kwietnia 2016 r. 

7 kwietnia 2016 r.

31 marca 2016 r.

- spotkanie w Nowym Targu w sprawie realizacji programów w ramach EUROREGIONU 

  TATRY,

- spotkanie w Krakowie z Dyrektorem GDDKiA Tomaszem Pałasińskim w sprawie 

  przebudowy ul. Piłsudskiego, Jana Pawła II, Kopernika i Kolejowej,

- spotkanie w Krakowie z Grzegorzem Lipcem – członkiem Zarządu Województwa 

  Małopolskiego w sprawie Biblioteki Pedagogicznej,

- forum Subregionu Sądeckiego,

- Rada Związku EUROREGIONU TATRY,

- forum Burmistrzów, Wójtów i Prezydentów w Zakopanem,

- debata o edukacji w Krakowie,

- kongres związku EUROREGIONU TATRY,

- spotkanie w GDDKiA Warszawie w sprawie przebudowy  ul. Piłsudskiego, Jana Pawła II,  

  Kopernika i Kolejowej,

- posiedzenie Rady Związku EUROREGIONU TATRY,

- spotkanie w Warszawie z Komisją Sejmową do spraw romskich.
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Rondo (Limanowa-Sowliny) 
oficjalnie oddane w ręce kierowców

W wydarzeniu tym wzięli udział:  
Wiceminister Finansów Wiesław 
Janczyk, Józef Leśniak Poseł na Sejm 
RP, Tomasz Pałasiński Dyrektor 
krakowskiego oddziału Generalnej 
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autos-
trad, Grzegorz Biedroń Radny Sej-
miku Województwa Małopolskiego, 
gospodarze Miasta Limanowa Bur-
mistrz Miasta Limanowa Władysław 
Bieda wraz z Przewodniczącą Rady 
Miasta Jolantą Juszkiewicz i licznie 

zgromadzonymi radnymi oraz Staros-
ta Limanowski Jan Puchała, Wicesta-
rosta Mieczysław Uryga,  Agata Zię-
ba Członek Zarządu Powiatu Lima-
nowskiego. Spotkanie podzielone 
zostało na dwie części, rozpoczęło się 
w miejscu zrealizowanej inwestycji, 
czyli na rondzie, a kontynuowane 
było w Urzędzie Miasta Limanowa.   

Po krótkim wystąpieniu gości  Wice-
ministra Wiesława Janczyka, Posła 
Józefa Leśniaka oraz Dyrektora 

GDDKiA głos zabrał Burmistrz 
Miasta. Władysław Bieda w swoim 
wystąpieniu przypomniał historię 
starań o środki na tę inwestycję 
sięgającą 2012 roku. Nie bez znacze-
nia jest, że projekt przebudowy 
skrzyżowania drogi krajowej nr 28 
z drogą wojewódzką nr 965 począt-
kowo uwzględniał budowę ronda 
z trzema wlotami (dla ulic Piłsud-
skiego, Krakowskiej i Witosa), jed-
nak władze Miasta podjęły starania 
by włączyć do ronda również ulicę 
Lipową. Według Burmistrza trzywlo-
towe rondo nie spełniłoby oczekiwań 
mieszkańców, natomiast udrożnienie 
ulicy Lipowej, jako alternatywnej 
drogi do centrum, rozwiązałoby pro-
blem korków, tworzących się każ-
dego dnia na ulicy Piłsudskiego i Kra-
kowskiej. Następnie Rada Miasta 
podjęła decyzję o porozumieniu 
Miasta z GDDKiA w sprawie zmiany 
projektu, po czym samorząd sporzą-
dził dokumentację tego zadania. 
Ostatecznie projekt budowy cztero-
wlotowego ronda został zaakcepto-
wany przez GDDKiA. 

fot. Tomasz Wajda

13 czerwca br. w godzinach  porannych miał miejsce odbiór zakończonej budowy czterowlotowego 
ronda turbinowego u zbiegu ulic Piłsudskiego, Krakowskiej, Witosa i Lipowej. 
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Burmistrz  przypomniał również jak 
wiele osób nie wierzyło w sukces 
starań władz Miasta i jak wiele osób 
przekonywało, że inwestycja ta nie 
będzie realizowana w najbliższych 
latach. Jak widać – konsekwencja 
działania i pomoc wielu życzliwych 
Miastu osób przyniosły oczekiwany 
efekt. Burmistrz Miasta wyraził rów-
nież przekonanie, iż przebudowa 
skrzyżowania na czterowlotowe ron-
do przyczyni się do polepszenia 
warunków komunikacyjnych w mieś-
cie. Następnie złożył podziękowania 
za pomyślną realizację inwestycji na 
ręce Dyrektora GDDKiA w Krako-
wie,  po czym zwrócił się z prośbą do 
Wiceministra Finansów Wiesława 

Janczyka oraz do Józefa Leśniaka 
o poparcie kolejnych, ważnych dla 
Miasta inwestycji, w tym budowy 
mostu na ulicy Lipowej, przebudowy 
kolejnego skrzyżowania t.j. ulicy 
Piłsudskiego - Jana Pawła II - Koper-
nika i Kolejowej na rondo, budowę 
chodników wzdłuż ulicy Krakow-
skiej i Kościuszki do granic Miasta. 
Dalsza cześć spotkania odbyła się 
w Urzędzie Miasta, gdzie zostały 
omówione najważniejsze potrzeby 
inwestycyjne, w tym rewitalizacja 
parku miejskiego, rozbudowa Lima-
nowskiego Domu Kultury, remont/ 
modernizacja Muzeum Regionalnego 
Ziemi Limanowskiej. Dyskutowano 
również na temat budowy dużej 

obwodnicy miasta i jej szans na 
realizację w tej kadencji Sejmu. 
Wśród wielu potrzeb Burmistrz nie 
zapomniał o przedszkolach, żłobku 
i innych inwestycjach komunalnych. 
Wiesław Janczyk pogratulował wła-
dzom miasta wytrwałości w dążeniu 
do sfinalizowania inwestycji. Dodał, 
że przygląda się dynamicznemu roz-
wojowi Limanowej, po czym zadek-
larował wsparcie kolejnych przedsię-
wzięć. Podobne deklaracje złożył 
Poseł Józef Leśniak, a Starosta 
w imieniu Zarządu zadeklarował 
pełne poparcie dla budowy dworca 
autobusowego/zintegrowanego węz-
ła przesiadkowego. 

www.facebook.com/MiastoLimanowaNr 20/2016

Rewitalizacja miasta
Miasto Limanowa jest w trakcie opra-
cowywania Lokalnego Programu 
Rewitalizacji. Rewitalizacja stanowi 
proces wyprowadzania ze stanu 
kryzysowego obszarów zdegradowa-
nych, prowadzony w sposób kom-
pleksowy, poprzez zintegrowane 
działania na rzecz lokalnej społecz-
ności, przestrzeni i gospodarki, skon-
centrowane terytorialnie, prowadzo-
ne przez interesariuszy rewitalizacji 
na podstawie gminnego programu 

rewitalizacji. Zatwierdzony Lokalny 
Program Rewitalizacji Miasta Lima-
nowa będzie podstawą otrzymania 
dofinansowania w ramach obecnych 
naborów na działania i elementy in-
frastruktury wyszczególnione w jego 
opracowaniu. Jednym z wielu zadań, 
które miasto chce zrealizować z po-
mocą Programu Rewitalizacji jest 
zagospodarowanie Parku Miejskiego 
wraz z obrzeżem potoku Jabłoneckie-
go, aż do ul. Z. Augusta. Część tego 

terenu wzdłuż prawego brzegu poto-
ku Jabłoneckiego, stosunkowo nieda-
wno Miasto przejęło od Skarbu Pań-
stwa, a w chwili obecnej są tam wyko-
nywane prace porządkowe i odwod-
nieniowe. 
Planowane jest opracowanie koncep-
cji, następnie projektu na zagospoda-
rowanie tego terenu, który ma pełnić 
funkcje rekreacyjno-sportowe.  

fot. Tomasz Wajda
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Modernizacja oczyszczalni ścieków 
wraz z rozbudową sieci kanalizacyjnej 

Miasto Limanowa zawarło dwa 
porozumienia z Gminą Limanowa 
dotyczące realizacji wspólnych 
przedsięwzięć. Pierwsze porozumie-
nie dotyczy rozbudowy i przebudowy 
oczyszczalni ścieków w Limanowej, 
dającej wzrost ilości odbieranych 
ścieków dodatkowo o 10.000 Rzeczy-
wistej Liczby Mieszkańców (RLM) 
od podłączonych odbiorców. Gmina 
Limanowa dzięki partycypacji 
w przedsięwzięciu będzie miała moż-
liwość zrzutu ścieków rozbudowanej 
oczyszczalni dla 3.000 RLM. Koszt 
inwestycji obejmujący: opracowanie 
projektu budowlanego, wykonanie 
robót budowlanych, rozruch tech-
niczny i technologiczny  oraz nadzór 
inwestorski wyniesie 13.201.695 zł. 
W porozumieniu oba samorządy 
ustaliły, że będą starać się pozyskać 
środki finansowe na realizację inwes-
tycji w ramach programu w latach  

2016-2017. Wniosek o dofinanso-
wanie w ramach POIiŚ zostanie 
opracowany przez Miasto Limanowa 
jako beneficjenta i lidera projektu 
oraz inwestora głównego zadania. 
Planowana kwota dofinansowania ze 
środków POIiŚ wynosi 63% wydat-
ków kwalifikowanych kwoty netto, 
co w przypadku realizowanej inwes-
tycji wyniesie 5.747.567 zł. Pozostałe 
środki finansowe na realizowaną 
inwestycję w kwocie 3.375.555 zł, 
strony zabezpieczą w swoich budże-
tach  proporcjonalnie do wielkości 
zakładanych RLM.

Drugie porozumienie dotyczy wspól-
nej inwestycji rozbudowy kanalizacji 
sanitarnej na obszarze Gminy Lima-
nowa w miejscowościach m.in. Stara 
Wieś i Lipowe. Zapisy tego porozu-
mienia mogą być realizowane pod 
warunkiem rozbudowy oczyszczalni 
ścieków. W drugim porozumieniu 

ustalono, że cena za odprowadzanie 
ścieków od gospodarstw i innych 
podmiotów będzie równa cenie za 
jaką odprowadzane są na terenie 
Miasta Limanowa wg taryfy zatwier-
dzonej przez Radę Miasta Limanowa. 
W ramach podpisanego porozumie-
nia Gmina Limanowa zobowiązała 
się do partycypacji w kosztach  
budowy kanału głównego kolektora 
o ø 300 o długości około  500 mb, od 
miejsca przy ul. Józefa Marka w km 
1+190, do miejsca przy ul. Józefa 
Marka w km 1+694, docelowego 
włączenia wykonanej przez siebie 
sieci kanalizacji sanitarnej oraz opra-
cowania dokumentacji projektowej, 
uzyskania pozwolenia i wykonania 
sieci kanalizacyjnej na terenie włas-
nej gminy, zgodnie z założonym 
własnym planem i harmonogramem. 

Rozbudowa oczyszczalni ścieków
Rozbudowa oczyszczalni ścieków 
w Limanowej obok zwiększenia jej 
przepustowości, musi zapewnić 
eliminację utrudnień eksploatacyj-
nych, jakie stwierdza się obecnie. 
Rozwój miasta Limanowa w okresie 
ponad 15-letnim, który upłynął od 
ustalenia danych do jej przebudowy, 
istotnie wpłynął na zmianę charakteru 
ścieków do niej doprowadzanych. 
Obecnie została opracowana koncep-
cja rozbudowy, w której przyjęto 

rozbudowę oczyszczalni przy założe-
niu doprowadzania do niej dwóch 
wielkości ładunków: od 5.000 miesz-
kańców równoważnych oraz od 
10.000 mieszkańców równoważnych.

Rozbudowa oczyszczalni wynikająca 
z przedstawionych obliczeń technolo-
gicznych nie dotyczy wszystkich 
istniejących obiektów w oczyszczalni 
i bazuje na tej samej technologii 
biologicznego oczyszczania ścieków 
w reaktorach SBR. Zakładana opcja 

przewiduje dobudowę osadnika 
wstępnego radialnego i zmianę fun-
kcji technologicznej istniejącego 
osadnika Imhoffa na funkcję zbior-
nika wyrównawczego ścieków przed 
reaktorami SBR. Przewiduje również 
dobudowę czwartego reaktora SBR 
o wielkości identycznej do istnieją-
cych. Do procesu przeróbki osadu 
przewidziano wydzieloną komorę 
fermentacji z produkcją prądu z uzys-
kiwanego w tym procesie biogazu. 
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Drugie miejsce należało do Nowego 
Sącza, rządzonego przez prezydenta 
Ryszarda Nowaka, trzecie miejsce 
zaś zajęła Gmina Uzdrowiskowa 
Krynica-Zdrój pod rządami burmis-
trza Dariusza Reśko. Uroczysta gala 
odbyła się 25 czerwca br. w starosą-
deckim Centrum Kultury.

Przeanalizowano 39 gmin w 5 kate-
goriach, a Limanowa niejednokrotnie 
znalazła się na podium. Oprócz 
najważniejszego pierwszego miejsca 
podsumowującego całokształt osiąg-
nięć, zaprezentowane zostały wyniki 
oceny w kategorii „Generowanie 
dochodów" gdzie Miasto Limanowa 
zajęło drugie miejsce. Zaś w kategorii 
„Pozainwestycyjna działalność gos-
podarcza" Limanowa znalazła się na 
trzecim miejscu. Miasto wyróżnione 
zostało też za „Aktywność Inwes-
tycyjną Gminy" gdzie również upla-
sowało się na trzecim miejscu, obok 
Gminy Sękowa i Kamienica.

Zaprezentowane wyniki rankingu 
aktywności gmin subregionu sądec-
kiego wykazały jak trudnym zada-

niem jest jednocześnie dbać o przy-
chody, nie zaniedbując inwestycji, 
troszczyć się o zbilansowanie wydat-
ków, zachowując przy tym wysoki 
poziom świadczeń dla mieszkańców. 

Obok Władysława Biedy Burmistrza 
Miasta Limanowa, na widowni zasia-
dła również Jolanta Juszkiewicz 
Przewodnicząca Rady Miasta Lima-
nowa wraz z Janem Winiewskim 
Wiceprzewodniczącym Rady Miasta 
Limanowa.

Ocena Aktywności Gmin Subregionu 
Sądeckiego odbyła się już po raz 
ósmy. Prezentacji wyników rankingu 
i gali wręczania nagród towarzyszyło 
"Forum Sądeczanina". W ramach fo-
rum odbyły się trzy panele dyskusyj-
ne z zaproszonymi gośćmi (rozma-
wiano na temat infrastruktury komu-
nikacyjnej, Światowych Dni Mło-
dzieży oraz Lokalnych Grup Działa-
nia). Natomiast o wspaniałą oprawę 
muzyczną tego wydarzenia zadbała 
Reprezentacyjna Orkiestra Straży 
Granicznej.

 

fot. Tomasz Wajda

Miasto Limanowa zwycięzcą tegorocznego rankingu 
Oceny Aktywności Gmin Subregionu Sądeckiego za 2015 rok! 
Burmistrz Miasta, Władysław Bieda, już drugi rok z rzędu odebrał nagrodę za zajęcie pierwszego 
miejsca w rankingu, obejmującym aż 24 kryteria oceny. 



Remonty ulic
W ramach planów remontowych ulic 
na bieżący rok przewidziano rozbud-
owę, przebudowę i remont odcinków 
dróg gminnych o łącznej długości 
1.487,64 m w osiedlu Centrum, w re-
jonie dworca przy ul. Targowej oraz 
placu targowego przy ul. Bulwary 
w Limanowej. Celem inwestycji jest 
stworzenie spójnej sieci dróg gmin-
nych w tym rejonie dla poprawy 
warunków komunikacyjnych i bez-
pieczeństwa ruchu oraz dostępności 
komunikacyjnej do lokalnych ośrod-
ków gospodarczych, instytucji pub-
licznych, dworca autobusowego i pla-
cu targowego. Zadaniem objęte są 
ulice: Leśna, Kowalskiego, Konop-
nickiej, Bulwary I, Bulwary II, Wąs-
ka, Targowa, Źródlana i Zięby.

Remontem objęta jest również kładka 
piesza na potoku Mordarka w ciągu 
ul. Kilińskiego, łącząca ulice Bul-
wary I i Bulwary II, leżące po obu 
stronach potoku Mordarka. Zakres 
robót obejmuje wykonanie: nowych 
nawierzchni asfaltowych dróg, no-
wych chodników z kostki betonowej 
po jednej lub obydwu stronach dróg, 
nowych systemów odwodnienia dróg 
oraz modernizację istniejących, 
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nowych miejsc parkingowych oraz 
przebudowę oświetlenia ulicznego 
dróg.                                    

Obecnie trwają roboty budowlane na 
tych ulicach. Termin wykonania 
robót określony jest na koniec 
października br. Wykonawca robót 
został wyłoniony w drodze przetargu 
nieograniczonego i jest nim Przed-
siębiorstwo Budowlano-Usługowe 
„ZIBUD” Grzegorz Zając z Kamie-
nicy. Zadanie zostanie wykonane za 
kwotę 2 239 178,46 zł, z czego dota-
cja z budżetu państwa będzie stano-
wiła 50%  wartości zadania.

Ponadto w czerwcu, po okresie 
zimowym, prowadzony był remont 
dróg remonterem. Miał charakter 
cząstkowy. Remont nawierzchni 
bitumicznych dróg gminnych i wew-
nętrznych wykonywany był emulsją 
asfaltową i grysami, polegał na 
wykonaniu uzupełnień ubytków 
i uszczelnienia spękanej nawierz-
chni drogi. To zadanie  realizowała 
firma F.H.U. „CAT-BUD” z Mszany 
Dolnej, która została wybrana 
w wyniku przeprowadzonego pos-
tępowania przetargowego. 

fot. Tomasz Wajda
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„Mój Rynek” zmiana opłat za korzystanie z targowiska
Rada Miasta Limanowa podjęła uchwałę zmieniającą stawki opłat za korzys-
tanie z targowiska „Mój Rynek”. Zrezygnowano z opłaty targowej 
i wprowadzono dzienne stawki opłaty rezerwacyjnej, znacznie korzystniejsze 
dla handlujących. Po zmianie stawka zasadnicza opłaty będzie wynosiła brutto 

22,5 zł /m /dzień. Przy tym założeniu stawki opłat rezerwacyjnych za stoły 
w zależności od ich wielkości będą wynosić:

2- za stół o powierzchni 1,08 m   - 2,70 zł/dzień
2- za stół o powierzchni 1,80 m   - 4,50 zł/dzień
2- za stół o powierzchni 2,14 m   - 5,35 zł/dzień
2- za stół o powierzchni 2,10 m   - 5,25 zł/dzień

Nowe stawki będą niższe od dotychczas obowiązujących o  połowę. Ponadto 
będzie możliwość wynajęcia istniejących wolnych budek handlowych po wnie-
sieniu dziennej opłaty rezerwacyjnej 17,00 zł. Nowe stawki zaczną 
obowiązywać od lipca br. Zachęcamy osoby handlujące na targowisku do 
skorzystania z tej nowej oferty miasta. Opłaty za parking zlokalizowany 
w obiekcie i zasady korzystania z parkingu pozostały  niezmienione. 

Miasteczko rowerowe
Ogłoszony został przetarg na wyko-
nawcę miasteczka rowerowego, 
którego rozstrzygnięcie nastąpi w lip-
cu. Cała inwestycja zrealizowana 
zostanie w bieżącym roku. Miastecz-
ko rowerowe to projekt, który powstał 
z myślą o dzieciach i młodzieży. Jego 
głównym celem jest nabycie umiejęt-
ności bezpiecznego korzystania 
z dróg i placów z poszanowaniem 
praw wszystkich uczestników ruchu 
drogowego, w tym także osób nie-
pełnosprawnych. Młodzi poprzez 

zabawę będą poznawali znaki i prze-
pisy drogowe, uświadamiając sobie 
niebezpieczeństwa, na które narażeni 
są na co dzień. Wyposażeniem mia-
steczka będą ulice, skrzyżowania, 
ścieżki rowerowe, rondo, chodniki, 
tory kolejowe, znaki oraz sygna-
lizacja świetlna. Na terenie obiektu 
będą odbywały się zajęcia lekcyjne 
w ramach wychowania komunikacyj-
nego zorganizowane przez dyrekcje 
i nauczycieli, turnieje wiedzy o bez-
pieczeństwie w ruchu drogowym 

prowadzone przez policję oraz nauka 
z zakresu udzielania pierwszej pomo-
cy przy współpracy z instruktorami. 
Miasteczko powstanie przy ul. Kuso-
cińskiego, zwanej „Ścieżką zdrowia" 
na terenie sportowo-rekreacyjnym. 
W najbliższym otoczeniu mieści się 
boisko sportowe, siłownia plenerowa, 
„ścieżka zdrowia" oraz tereny zieleni 
rekreacyjnej. Najbliższa podobna 
inwestycja znajduje się w Gminie 
Chełmiec.
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Nowa siedziba Biblioteki Pedagogicznej
Budynki Zespołu Szkół Samorządo-
wych Nr 4 w Limanowej mają szanse 
w całości stać się własnością Miasta 
Limanowa. Cieszymy się, że po wielu 
negocjacjach, obietnicach i licznej 
wymianie korespondencji z Powia-
tem Limanowskim, wypracowana 
została płaszczyzna porozumienia. 
Liczymy, że podjęte przez nas dzia-
łania doprowadzą do przekazania 
przez Powiat Limanowski 50 % 
udziałów w nieruchomości i tym 
samym przejdzie ona na własność 
Miasta. W perspektywie kilku lat 
pozwoli nam to przyciągnąć młodzież 

Przystanki komunikacyjne 
przy drogach powiatowych na terenie miasta Limanowa
Od 1 czerwca 2016 r. Miasto Limano-
wa nie jest już zarządzającym przys-
tankami komunikacyjnymi przy dro-
gach powiatowych na terenie miasta 
Limanowa. Kompetentnym organem 
do zarządzania przystankami przy 
drogach powiatowych oraz wydawa-
nia warunków korzystania jest Powiat 
Limanowski. Jeszcze w okresie przej-
ściowym w miesiącu czerwcu Miasto 

utrzymywało czystość i porządek na  
przystankach. 

Od lipca obowiązek ten będzie nale-
żał do podmiotu zarządzającego. Mo-
wa o przystankach przy: ul. Staro-
dworskiej, ul. Łososińskiej, ul. Józefa 
Marka, Zygmunta Augusta, Matki 
Boskiej Bolesnej, Żwirki i Wigury.

poprzez organizowanie zielonych 
szkół, czy obozów sportowych na 
terenie obiektu. Porozumienie pomię-
dzy Województwem Małopolskim, 
Miastem Limanowa oraz Powiatem 
Limanowskim zakłada, że Biblio-
teka Pedagogiczna, mieszcząca się 
dotychczas przy ulicy Witosa 5, 
zostanie przeniesiona do budynku 
Zespołu Szkół Samorządowych Nr 4 
w Limanowej przy ulicy Reymonta 3. 
Pomieszczenia przeznaczone na 
bibliotekę zostaną przystosowane do 
potrzeb personelu i czytelników. Na 
terenie obiektu znajdzie się bezprze-

wodowy internet WiFi, a w jednej 
z sal pracownia komputerowa. Zbiory 
w całości zostaną tam przeniesione 
i w dalszym ciągu będą służyły czy-
telnikom. 

Burmistrz Miasta Limanowa zapew-
nia, że nie planuje roszad kadrowych, 
cała załoga będzie kontynuowała 
pracę w nowym miejscu. Co istotne, 
jest to rozwiązanie czasowe. Docelo-
wo Biblioteka Pedagogiczna będzie 
mieściła się w zmodernizowanym 
Limanowskim Domu Kultury.
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25. rocznica traktatu polsko-niemieckiego

17 czerwca 2016 roku minęło 25 lat od podpisania „Traktatu 
między Rzecząpospolitą Polską, a Republiką Federalną Niemiec 
o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy”. Dokument 
postulował konieczność intensyfikacji, rozbudowy wymiany 
kulturalnej i wspierania wymiany młodzieży.

W związku z powyższym jubileu-
szem mieliśmy przyjemność gościć 
w Limanowej delegację z Wathlin-
gen, partnerskiej gminy w Niem-
czech, z którą Miasto Limanowa pro-
wadzi ożywioną współpracę sięgają-
cą 19 lat. Dorobkiem tego wielolet-
niego partnerstwa są liczne wydarze-
nia o charakterze kulturalnym, społ-
ecznym i turystycznym. Zasługi na-
wiązania, podtrzymywania i pogłę-
biania samorządowej współpracy 
zawdzięczamy wielu osobom, które 
przez te wszystkie lata z oddaniem 
i zaangażowaniem pracowały na tę 
owocną współpracę.

Uroczystości jubileuszowe odbyły się 
w Muzeum Narodowym w Sukien-
nicach w Krakowie. Gospodarzami 
byli Marszałek Województwa Mało-
polskiego Jacek Krupa oraz Konsul 
Generalny Republiki Federalnej Nie-
miec dr Werner Köhler. 

Na wspólne świętowanie zaproszeni 
zostali przedstawiciele władz samo-
rządowych z Małopolski, Turyngii 
i Nadrenii Północnej Westfalii oraz 
organizacji działających na rzecz 
współpracy polsko-niemieckiej. 
Miasto Limanowa reprezentowane 
było przez Władysława Biedę – Bur-
mistrz Miasta Limanowa, Jolantę 
Juszkiewicz – Przewodnicząca Rady 
Miasta Limanowa, Leszka Woźniaka, 
Jolantę Szyler, Jana Kurka oraz Stani-
sława Struga, natomiast w delegacji 
Wathlingen przybył Wolfgang Grube, 
Sylwia Zerner, Karl-Heinz Bressau 
oraz Egon Fritz.

Uroczystości stały się okazją do 
podsumowania dotychczasowej 25-
letniej polsko-niemieckiej współpra-
cy, przede wszystkim na poziomie 
działań lokalnych i regionalnych. 



Swoją obecnością uroczystość 
zaszczycili Wiesław Janczyk Poseł na 
Sejm RP, Małgorzata Lenartowicz 
reprezentująca Małopolskiego Kura-
tora Oświaty, Jolanta Juszkiewicz 
Przewodnicząca Rady Miasta Lima-
nowa, Radni Rady Miasta Limanowa, 
Władysław Bieda Burmistrza Miasta 
Limanowa,  dyrektorzy placówek 
oświatowych oraz nauczyciele i ro-
dzice - współtwórcy sukcesów ucz-
niów. „Jeżeli chcesz znaleźć źródło, 
musisz iść pod górę, pod prąd”, te  
piękne słowa Świętego Jana Pawła II 
skierowane zostały do uczniów wraz 
z gratulacjami oraz wyrazami uznania 
dla ogromu pracy włożonej w pog-
łębianie wiedzy i rozwijanie swoich 
talentów. Burmistrz Miasta Limano-
wa oraz Przewodnicząca Rady Miasta 
wręczyli uczniom pamiątkowe dyplo-
my oraz nagrody książkowe.

Rodzicom złożone zostały podzięko-
wania i gratulacje za stworzenie dla 
swoich dzieci domu, w którym oto-
czone są miłością i opieką, w którym 
mogą rozwijać swoje zdolności, 
zainteresowania i kształtować swój 
charakter, a nauczycielom za inspiro-
wanie uczniów do twórczych po-
szukiwań, rozwoju pasji i zainte-
resowań, za owocną pracę dydakty-
czno-wychowawczą, która  przyczy-
niła się do osiągnięcia sukcesów.

Nagrodzenia finaliści oraz laureaci 
konkursów przedmiotowych i te-
matycznych organizowanych przez 
Małopolskiego Kuratora Oświaty 
oraz laureaci i finaliści konkursów, 
nad którymi patronat sprawował 
Małopolski Kurator Oświaty:

Uczniowie Zespołu Szkół Samo-
rządowych Nr 1: Franciszek Wrona, 
Jakub Urbański, Mateusz Kulig, 
Joanna Machynia, Alicja Włodar-
czyk, Magdalena Wojcieszczak, 
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Oliwia Szubryt, Michał Garcarz. 

Uczniowie Zespołu Szkół Samorzą-
dowych Nr 2: Marta Garbacz, Grze-
gorz Witek, Gabriel Jędrzejek, Piotr 
Bednarczyk, Joanna Różalska, Mag-
dalena Florek, Maciej Twaróg, Piotr 
Papież, Magdalena Twaróg, Błażej 
Sternal, Karolina Mamak, Jakub 
Janik, Magdalena Szewczyk, Laura 
Lebda, Olga Hasior. 

Uczniowie Zespołu Szkół Samorzą-
dowych Nr 3: Anna Zięba, Julia Pie-
chura, Szymon Golonka, Kinga Bie-
da, Mateusz Czamara, Karol Banach, 
Michał Curzydło, Bartłomiej Jasica, 
Łukasz Mamak, Jakub Król, Mikołaj 
Mikołajczyk.

Uczniowie Zespołu Szkół Samorzą-
dowych Nr 4: Joanna Furtak, Woj-
ciech Ługowski

Uczniowie nagrodzeni za osiągnię-
cia artystyczne:
Uczniowie Państwowej Szkoły Mu-
zycznej I Stopnia im. Grażyny Bace-
wicz w Limanowej: Aleksandra Ba-
czyńska, Michał Sukiennik, Karol 
Pytel, Szymon Biernat, Zuzanna 
Kuziel, Marta Majerska, Miłosz 
Trzópek, Justyna Kociołek, Zofia 
Potoniec, Paweł Michalik, Anna Ką-
dziołka.

Uczniowie nagrodzeni za osiągnię-
cia sportowe:
Uczniowie Zespołu Szkół Samo-
rządowych Nr 1: Wiktoria Biedroń, 
Anna Twaróg, Iza Twaróg, Monika 
Kulig, Wiktoria Dzik, Katarzyna 
Pilawska, Anna Kulig, Kinga Buko-
wiec, Gabriela Golonka, Zuzanna Fa-
ron, Aneta Młynarczyk, Aleksandra 
Szumilas, Nadia Szotkowska, Mag-
dalena Janowska, Wiktoria Gucia, 
Dobrosława Lis, Jakub Kasiński, 
Kacper Sewielski, Julia Wojtas, Piotr 
Dziedzic, Jakub Małucha, Łukasz 

Matras, Szymon Pilawski, Łukasz 
Bednarczyk, Sebastian Sukiennik, 
Krzysztof Banach, Bartosz Oleksy, 
Michał Wojtas, Marcin Papież. Ucz-
niowie Zespołu szkół Samorzą-
dowych Nr 2: Bartłomiej Tajduś, Łu-
kasz Matras, Natalia Tokarczyk, 
Aneta Pajor, Patryk Tokarczyk, Mate-
usz Nawaleniec. 
Uczniowie Zespołu Szkół Samorzą-
dowych Nr 3: Julia Mruk, Bartosz 
Pyrc, Małgorzata Bubula, Julia 
Bujak, Oliwia Gawlik, Weronika 
Piotrowska, Paulina Postrożny, 
Justyna Stach, Paulina Sukiennik, 
Julia Wikar, Filip Bulanda, Mikołaj 
Daniel, Tadeusz Hutek, Bartosz 
Janczy, Michał Kagan, Jakub Mąka, 
Krystian Nowak, Dawid Piaskowy, 
Wiktor Piaskowy, Dawid Różalski, 
Lucjan Syktus, Sebastian Szabaciuk, 
Jakub Wątroba, Wiktor Włodarczyk, 
Julia Włodarczyk, Rajmund Flach, 
Jagoda Pyrc, Oliwia Szot, Antoni 
Garczyński, Rafał Duchnik, Martyna 
Bieda, Olga Bugajska, Aleksandra 
Cabała, Eliza Hybel, Oliwia Lesie-
cka, Aleksandra Nagłowska, Alek-
sandra Odziomek, Martyna Pałka, 
Natalia Ptaszek, Natalia Sułkowska, 
Karolina Twaróg, Natalia Wigura, 
Magdalena Leśniak, Marta Kleszyń-
ska, Anna Kowal, Aleksandra Monas-
terska, Renata Olchawa, Marzena 
Rączkowska, Natalia Wierzycka, 
Krystian Duchnik, Kacper Etgens, 
Karol Janczy, Jakub Jasica, Patryk 
Król, Paweł Krzyściak, Konrad 
Kurzeja, Sebastian Nowak, Jakub 

Limanowska Gala Osiągnięć Uczniów
szkół podstawowych i gimnazjów

„Talent jest jak kawałek szla-
chetnego, ale surowego metalu, 
dopiero pilna praca go obrobi 
i wartość mu wielka nada”

/Stanisław Staszic/

20 czerwca br. w sali widowiskowej Limanowskiego Domu Kultury, zgodnie z tradycją  zorganizo-
wane zostało uroczyste podsumowanie osiągnięć uczniów limanowskich szkół podstawowych 
i gimnazjów oraz Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Grażyny Bacewicz. Bohaterami 
spotkania byli uczniowie, którzy w roku szkolnym 2015/2016 zdobyli tytuł laureata lub finalisty 
konkursów przedmiotowych, konkursów tematycznych i wiedzy, zajęli czołowe miejsca 
w rywalizacji sportowej, rozsławiali imię  naszego miasta poprzez start i zdobycie wysokich miejsc 
w konkursach artystycznych, przede wszystkim muzycznych. Wśród najlepszych z najlepszych 
stanęło 151 uczniów.
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Smoter, Mateusz Starzyk, Krystian 
Szubryt.

Uczniowie Zespołu Szkół Samorzą-
dowych Nr 4: Karol Sułkowski, Filip 
Golonka, Oliwia Kokot, Katarzyna 
Puch, Krzysztof Atłas, Julia Odzio-
mek, Oliwia Kita, Dawid Piechnik, 
Filip Papież, Bartosz Sułkowski, 
Justyna Kulig.

Uroczystość uświetniły występy ucz-
niów: Marcina Czaji, Anny Wygody 
oraz zespołu instrumentalnego 
w składzie: Zuzanna Matląg,  Dorota 
Dyczek i Magdalena Golonka z ZSS 
nr 1 w Limanowej,  Zespołu „Pikolo” 
w składzie: Gabriela Franczak, Mi-
chał Giza, Justyna Kociołek, Marta 
Majerska, Natalia Stanisz z ZSS nr 4 
w Limanowej,  Olgi Hasior i Jakuba 
Guzika - uczniów ZSS nr 2 oraz 
Zespołu ARS z ZSS Nr 3 w Limano-
wej. Wszystkim uczniom, rodzicom 
i nauczycielom gratulujemy osiąg-
nięć i życzymy dalszych sukcesów.

Galę przygotował Wydział Organi-
zacji i Oświaty oraz Zespół Szkół 
Samorządowych Nr 1 w Limanowa, a 
prowadzącymi były Pani Kazimiera 
Zięba i Pani Grażyna Nowak. 
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31 maja w Limanowskim Domu 
Kultury odbyła się druga edycja 
Limanowskiej Wiosny Poetyckiej. To 
jeszcze młoda impreza na mapie 
wydarzeń kulturalnych miasta i po-
wiatu limanowskiego, ale zaintereso-
wanie jakie wzbudza jest odwrotnie 
proporcjonalne do jej wieku. Podo-
bnie jak w roku ubiegłym, tegoroczna 
edycja odbywała się pod honorowymi 
patronatami burmistrza miasta Wła-
dysława Biedy oraz starosty powiatu 
limanowskiego Jana Puchały. Lima-
nowska Wiosna Poetycka łączy ze 
sobą dwie przenikające się i świetnie 
dopełniające wzajemnie „muzy”: 
poezję oraz muzykę. Organizatorami 
imprezy są Limanowski Dom Kultury 
oraz Powiatowa i Miejska Biblioteka 
Publiczna w Limanowej. Formuła 
jaką zaproponowano w tym roku 
w dużym stopniu podobna była do tej 
z roku poprzedniego. Jej osią meryto-
ryczną było podsumowanie oraz 
wręczenie nagród w cyklicznym 
powiatowym konkursie poetyckim 
imienia Zosi Smreczyńskiej, córki 
Władysława Orkana. Część artysty-
czna to prezentacja najlepszych 
(nagrodzonych w każdej kategorii) 
utworów, wzbogaconych o oprawę 
muzyczną. W tym roku na zakończe-
nie imprezy, jako dodatkową niespo-
dziankę, zaproponowano koncert 
fortepianowo – wiolonczelowego 
duetu Surreal Players: Tworzą go 
Krystiana Jaworz oraz Magdalena 
Pluta. Eteryczne tematy jazzowe 
czarowały, rozlewając się po wypeł-
nionej uczestnikami sali LDK, równie 
skutecznie niczym prażący za oknem 
tego dnia upał. Moderatorem imprezy 

była limanowska aktorka i wokalistka 
Marzenia Ciuła. Ze swej roli wywią-
zała się profesjonalnie i brawurowo. 
W dokładnie taki sam sposób swoje 
talenty sprzedały młode aktorki 
z działającej przy LDK grupy 
teatralnej „Co się stało?!”: Joanna 
Mrózek, Agnieszka Leśniak oraz 
Karolina Kulig. Na bazie sugesty-
wnych podkładów fortepianowych 
w wykonaniu Krystiana Jaworza, 
zaprezentowały one zebranym na sali 
wszystkie nagrodzone w konkursie 
teksty poetyckie. Wcześniej jeszcze 
głos zabrali zaproszeni goście, 
reprezentujący patronów honoro-
wych imprezy. Wiceburmistrz miasta 
Wacław Zoń, odnosząc się do swoich 
własnych doświadczeń i wspomnień 
poetyckich, pogratulował oraz 
podziękował jednocześnie wszys-
tkim uczestnikom za udział. Agata 
Zięba, członek Zarządu Powiatu 
Limanowskiego, odczytała okolicz-
nościowy adres od starosty Jana 
Puchały.  Przewodniczący jury 
konkursu, prof. dr hab. Bolesław 
Faron, fachowo i merytorycznie go 
podsumował. On, Agata Zięba, 
Wacław Zoń oraz drugi przedsta-
wiciel jury konkursu Paweł Szeliga 

wręczali nagrody nagrodzonym 
i wyróżnionym w konkursie. Każdy 
zainteresowany, obecny na drugiej 
Limanowskiej Wiośnie Poetyckiej, 
mógł sobie również odebrać bez-
płatną pokonkursową antologię 
z najlepszymi tekstami. W tego-
rocznej edycji konkursu ogółem 
wzięło udział 125 autorów, który 
nadesłali w sumie 284 teksty. 

Druga Wiosna Poetycka
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 420-lecie szkolnictwa podstawowego 
w Limanowej 
Zgodnie ze szkolną tradycją cała 
społeczność szkolna wspólnie 
przeszła do limanowskiej Bazyliki, 
aby uczestniczyć we Mszy Świętej 
koncelebrowanej, której przewodził 
Ks. Infułat dr Adam Kokoszka, repre-
zentant Księdza Biskupa Andrzeja 
Jeża, a towarzyszyli Mu: Ksiądz 
Prałat dr Wiesław Piotrowski i Ksiądz 
Katecheta Janusz Psonak.  

Po Mszy Świętej rozpoczęła się druga 
część uroczystości, podczas której 
obecni Goście, Rodzice, Nauczy-
ciele, Pracownicy i Uczniowie obej-
rzeli spektakl wg scenariusza pani 
Grażyny Nowak, w kilku pięknych 
scenach przypominający rozwój 
szkolnictwa w naszym mieście od 
szkoły przykościelnej do decyzji 
budowy obecnego budynku, który 
mieści się przy ul.  Konopnickiej. 

Uroczystość była okazją do wręcze-
nia szkole odznaczenia miejskiego. 
Burmistrz Miasta Limanowa Włady-
sław Bieda wraz z Przewodniczącą 
Rady Miasta Jolantą Juszkiewicz 
wręczyli okolicznościowy medal 
i grawerton „Za Zasługi dla Miasta 
Limanowa” dla Zespołu Szkół Samo-
rządowych Nr 1 w Limanowej. Wło-
darze miasta przekazali również czek 
w wysokości 10.000 złotych na zakup 
pomocy do małej motoryki dla 
uczniów z dysfunkcjami.

25 maja 2016 r. – w tym dniu, w roku 1050-lecia chrztu Polski i 50-lecia koronacji Limanowskiej 
Piety, Jedynka obchodziła coroczne Święto Szkoły, tegoroczna uroczystość skupiła się na 420–leciu 
szkolnictwa podstawowego w Limanowej.
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 25 lat działalności Chóru Chłopięcego
Uroczystości jubileuszowe rozpo-
częła Msza Święta, po której goście 
wysłuchali III „Litanię ostrobramską 
e-moll” Stanisława Moniuszki 
w wykonaniu solistów: Magdaleny 
Pikuły – sopran, Małgorzaty Dem-
bowskiej – mezzosopran, Szymona 
Fecicy – tenor, Andrzeja Bieguna – 
bas, Orkiestry Państwowej Szkoły 
Muzycznej I i II st. w Nowym Sączu 
przygotowanej przez Stanisława 
Welanyka oraz Chóru Pueri Cantores 
Cracovienses Archidiecezjalnej 
Szkoły Muzycznej w Krakowie przy-
gotowanego przez Wiesława Deli-
mata i Chóru Chłopięcego Bazyliki 
Matki Boskiej Bolesnej w Lima-
nowej.

Dyrygowała Halina Dyczek, absol-
wentka Akademii Muzycznej w Kra-
kowie, podyplomowego studium 
chórmistrzowskiego przy Akademii 
Muzycznej w Bydgoszczy oraz 
kursów dyrygenckich organizowa-
nych przez Centrum Edukacji Artys-
tycznej w Warszawie. Nauczyciel 
dyplomowany Państwowej Szkoły 
Muzycznej I st. im. Grażyny Bace-
wicz w Limanowej, założycielka 
i dyrygent limanowskiego Chóru 
Chłopięcego.

W Domu Pielgrzyma miała miejsce 
druga część uroczystych jubileu-
szowych obchodów, podczas których 
Halina Dyczek została uhonorowana 

odznaczeniem państwowym Prezy-
denta Rzeczypospolitej Polskiej: 
ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI za 
zasługi dla kultury polskiej. W uzna-
niu szczególnych zasług na rzecz 
województwa małopolskiego, Samo-
rząd Województwa Małopolskiego 
wyróżnił Adama Mazugę brązowym 
medalem „Za Zasługi dla Woje-
wództwa Małopolskiego”, a Kazi-
mierę Wronę Medalem „Polonia 
Minor” w podziękowaniu za wzboga-
canie życia kulturalnego Małopolski 
i pobudzanie wrażliwości artystycz-
nej mieszkańców regionu. 

Wysiłek i zaangażowanie członków 
stowarzyszenia Chóru Chłopięcego 
Bazyliki Matki Boskiej Bolesnej 
docenili także radni Rady Miasta 

Limanowa. Wiceprzewodniczący 
Rady Miasta Leszek Woźniak oraz 
Burmistrz Miasta Limanowa Włady-
sław Bieda wręczyli odznaczenie „Za 
Zasługi dla Miasta Limanowa” dla 
Chóru Chłopięcego Bazyliki Matki 
Boskiej Bolesnej w Limanowej oraz 
odznaczenia „Przyjaciel Miasta 
Limanowa” dla: Edyty Lachor-Mit-
kowskiej, Barbary Janczy i Joanny 
Jaworz-Dutki.

Patronat honorowy nad uroczystością 
objęli: bp Andrzej Jeż - Biskup 
Tarnowski, Marszałek Województwa 
Małopolskiego Jacek Krupa, współ-
organizatorem było Miasto Limano-
wa, a partnerem Województwo Mał-
opolskie. 

5 czerwca 2016 r. Chór Chłopięcy Bazyliki Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej obchodził Jubile-
usz 25-lecia działalności. Chór, który powstał w 1991 roku pod kierownictwem Haliny Dyczek, 
zrzesza uczniów limanowskich szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych. 
Aktywnie uczestniczy w życiu parafii oraz Limanowej, wzbogacając oprawą muzyczną uroczystości 
religijne, patriotyczne, środowiskowe. 
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 Jubileusz 30-lecia Miejskiego Żłobka 
Wraz z dziećmi, rodzicami, dyrek-
torem i pracownikami żłobka świę-
towało wielu gości m.in.: Bur-mistrz 
Miasta Limanowa Władysław Bieda, 
Zastępca Burmistrza Wacław Zoń, 
Przewodnicząca Rady Miasta Jolanta 
Juszkiwicz wraz z Radnymi, Wice-
przewodniczący Rady Powiatu 
Marek Czeczótka oraz kierownicy 
jednostek organizacyjnych, dyrek-
torzy limanowskich placówek oświa-
towych oraz zaprzyjaźnionych kra-
kowskich żłobków. Szczególnymi 
gośćmi uroczystości byli emeryto-
wani i wieloletni pracownicy, którzy 
przez lata kształtowali wizerunek 
żłobka. 

Pojawiający się goście mogli obej-
rzeć prezentację multimedialną, 
przedstawiającą historię powstania 
placówki i ich codzienne życie. 
Można było również zapoznać się 
z okolicznościową wystawą, do dys-
pozycji była również kronika. 
Jubileuszową uroczystość prowa-
dziła Dyrektor Miejskiego Żłobka  
Marta Palka. 

Żłobek został  wybudowany ze 
środków NFZ przy dużym wsparciu 
finansowym lokalnych urzędów 
i istniejących wówczas zakładów 
pracy. Przygotowywano od podstaw 
budynek żłobka, aby rozpocząć 
działalność. Ówczesny kierownik 
pani Teresa Tokarczyk, starała się 
zebrać najlepszą kadrę, z którą 
budowała sympatyczną, przyjazną 
atmosferę. Działalność placówka 
rozpoczęła 6 czerwca 1986 r., a już 
w trzy dni później 9 czerwca 1986 r. 
budynek wypełnił się gwarem głosów 
pierwszych żłobkowiczów. Budynek 
przygotowany na 75 miejsc był 
Zakładem Opieki Zdrowotnej i funk-
cjonował przy ZOZ w Limanowej do 
stycznia 1991 r. Z myślą o dzieciach 
przez kolejne 30 lat placówkę 
ulepszano, tworząc otoczenie, w któ-
rym dziecko będzie się czuć bez-
piecznie, w którym będzie miało 

możliwość prawidłowego rozwoju.  
Od 2009 r. żłobek może przyjąć 100 
dzieci. Z perspektywy lat widać, że 
podjęte w latach 1981-1985 starania 
dotyczące budowy placówki były 
słuszne, przemyślane i bardzo 
potrzebne. 

Niezapomnianych wzruszeń dostar-
czyła zgromadzonym część artysty-
czna - występ wychowanków z posz-
czególnych oddziałów. Dzieci pięk-
nie prezentowały się w wielobar-
wnych strojach. Każdy oddział 
zaprezentował wiersz, piosenkę bądź 
taniec. Goście byli zachwyceni 
profesjonalizmem małych artystów. 

Po części artystycznej głos zabrali 
zaproszeni goście przekazując dy-
rekcji żłobka, wychowawcom, pra-
cownikom administracji i obsługi, 
dzieciom, rodzicom i absolwentom 
życzenia i gratulacje.

Uroczystość była okazją do wręcze-
nia odznaczenia. 30 lat nieprzerwanej 
działalności żłobka docenili Radni 
Miasta Limanowa przyznając tytuł 
i medal za Zasługi dla Miasta Lima-
nowa. Burmistrz Miasta Limanowa 
Władysław Bieda wraz z Przewod-
niczącą Rady Miasta Jolantą Juszkie-
wicz wręczyli okolicznościowy 
medal i grawerton. Przekazali rów-
nież podziękowania dla wychowaw-
ców, prezenty dla wychowanków 
oraz czek w wysokości 5.000 złotych 
z przeznaczeniem na zakup wyposa-
żenia ogrodu oraz sal dydaktycznych. 

Na zakończenie Dyrektor Żłobka 
podziękowała darczyńcom i osobom 
wspierającym przez lata działalność 
placówki, a także obecnym pracow-
nikom. Wszyscy byli pod wielkim 
wrażeniem uroczystości i winszowali 
dalszych sukcesów. Padło wiele 
ciepłych słów na temat pracy placów-
ki i osiągnięć wychowanków. Taka 
porcja wspomnień, wzruszeń i śmie-
chu na długo pozostanie wszystkim 
w pamięci. 

Błysk w oczach, uśmiechy na twarzach, pewność siebie, radość i entuzjazm – dzieci Miejskiego 
Żłobka w Limanowej miały szczególne święto. Ich żłobek obchodził 30 urodziny. Z tej okazji w dniu 
14 czerwca 2016 r. odbyła się uroczysta gala, której program artystyczny dedykowany był Mamom i 
Tatom, a wykonywany był przez samych żłobkowiczów.
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Dzienny Dom „Senior-WIGOR” w Limanowej
Od grudnia zeszłego roku w Lima-
nowej  przy ul. Spacerowej  działa  
Dzienny Dom „Senior-WIGOR”. 
Placówka została utworzona w ra-
mach programu rządowego. Miasto 
Limanowa  otrzymało na utworzenie 
jednostki dotację celową z  Minister-
stwa Pracy i Polityki Społecznej. 

Dla podopiecznych Dziennego Domu 
organizowane są zajęcia w zakresie 
aktywności ruchowej i fizjoterapii 
oraz zajęcia rozwijające pasje i zain-
teresowania. Seniorzy  mogą korzys-
tać  z telewizji, prasy, biblioteki oraz 
komputera i Internetu. Zapewniony 
mają również dwudaniowy obiad.

Pracownicy jednostki udzielają  
uczestnikom  pomocy w załatwianiu 
spraw osobistych i urzędowych. 
Podopieczni placówki mówią - to jest 
nasz drugi dom. Uczestnicy lima-
nowskiego Domu Senior-WIGOR to 
osoby, które pomimo senioralnego 
wieku  mają młodość w sercu i wigor 
w ciele, a pojęcie „nuda” jest im 
nieznane. Chętnie śpiewają przy róż-
nych okazjach, a często nawet bez 
okazji, wyruszają na wycieczki piesze 
i autokarowe. 

19 maja 2016 r. uczestnicy Dziennego 
Domu ,,Senior-WIGOR” w Limano-
wej wraz z opiekunami wybrali się na 
wycieczkę krajoznawczą wzdłuż 
Doliny Popradu. Zwiedzili m.in. 
Muszynę, Krynicę i Górę Parkową 
oraz Tylicz. Seniorzy byli bardzo 
zadowoleni, że mogli zobaczyć te 
piękne miejsca. Wrócili zmęczeni, ale 
szczęśliwi.

1 czerwca 2016 r. mieli pieszą wycie-
czkę z kijkami do nordic walkingu 
Seniorzy zdobyli wzgórze jabłonie-
ckie wykazując się  niezwykłą kondy-
cją i chęcią pokonania wszelkich 
trudności. Na szczycie zwiedzili 
cmentarz, wymienili się historyczny-
mi wiadomościami, a następnie na 
polanie leśnej zjedli pyszny obiad 
przywieziony przez firmę cateringo-
wą. Wyjazd do Sanktuarium Matki 
Bożej Pocieszenia w Pasierbcu 
w dniu 9 czerwca dostarczył senio-
rom wiele przeżyć i radości. Uczest-
niczyli we Mszy Św. odprawionej 
w ich intencji przez ks. Prałata Józefa 
Waśniowskiego, po której udali się na 
stacje Drogi Krzyżowej na Wzgórzu 

Pasierbieckim. Po uczcie duchowej 
Seniorzy mogli wzmocnić ciało 
spożywając w zaciszu przyjaznych 
brzóz smaczny żurek. 

Seniorów, którzy chcą w miłej 
i przyjaznej atmosferze aktywnie 
spędzać czas zapraszamy do Dzien-
nego Domu Senior-WIGOR w Li-
manowej przy ul. Spacerowej 8.
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Tablica pamięci dr Leona Żuławskiego
15 kwietnia 2016 r. podczas inaugu-
racji wystawy pt. „Muzy i medycyna – 
artyści i lekarze z rodziny Żuław-
skich” zorganizowanej przez Muze-
um Regionalne Ziemi Limanowskiej 
została odsłonięta tablica pamiąt-
kowa poświęcona dr med. Leonowi 
Żuławskiemu. Uroczystość odbyła 
się w dwusetną rocznicę jego urodzin.

Tablica umiejscowiona jest na budyn-
ku w południowo-wschodniej pierzei, 
w okolicy gdzie mieszkał w latach 
1843–1869 dr Leon Żuławski.

Tablica ufundowana została przez 
Burmistrza i Radę Miasta Limanowa, 
a zaprojektowana przez praprawnuka 
Jacka Żuławskiego. Tablica o wymia-

rach 52 x 72 cm, wykonana jest 
w brązie. Tablicę zdobi wizerunek 
głowy Leona Żuławskiego oraz napis 
„W tym miejscu mieszkał w latach 
1843-1869 dr med. Leon Żuławski 
lekarz rządowy, pisarz, piewca 
Limanowszczyzny, zasłużony oby-
watel Limanowej. 

Utrwalanie w publicznie widocznej 
formie pamięci o działalności zasłu-
żonej dla historii miasta osoby, 
wpłynie korzystnie na propagowanie 
wiedzy o przeszłości zwłaszcza dla 
młodego pokolenia oraz przyczyni się 
do wzbogacenia walorów kulturo-
wych i turystycznych miasta.

 Konkurs Recytatorski twórczości Tuwima 
w Miejskim Przedszkolu Nr 2 w Limanowej
10 czerwca 2016 r. w Miejskim 
Przedszkolu Nr 2 w Limanowej odbył 
się w Konkurs Recytatorski twór-
czości Tuwima. Wzięło w nim udział 
40 przedszkolaków, których do 
konkursu przygotowywali nauczy-
ciele i rodzice.

Dyrektor Przedszkola Halina Kożuch 
rozpoczęła spotkanie. Powitała 
zaproszonych gości i rodziców, 
a dzieciom  życzyła powodzenia. Po 
wysłuchaniu wszystkich recytacji 
Jury w składzie: Kierownik Wydziału 
Promocji Urzędu Miasta – Jolanta 
Szyler, Dyrektor Biblioteki Pedago-
gicznej – Paulina Ablewicz, nauczy-

ciel, polonista -  Iwona Bulanda – 
postanowiła nagrodzić: 

Grupa młodsza: 1 miejsce - Zofia 
Trzópek, 2 miejsce - Oliwia Jonik, 
3 miejsce - Lena Pietrzak.

Wyróżnienia: Aniela Pacut, Faustyna 
Płaziak, Mikołaj Zelek 

Grupa starsza: 1 miejsce - Bartłomiej 
Kałużny, 2 miejsce - Szymon Szelec, 
3 miejsce - Laura Sukiennik.

Wyróżnienia: Zuzanna Wojdak, 
Izabela Kubatek, Milena Lachor.

Wszystkie dzieci otrzymały dyplomy 
i nagrody.  Gratulujemy!

INFORMATOR MIEJSKI
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 Projekt „Już pływam” zakończony
Po raz czwarty Miasto Limanowa 
realizowało projekt „Już pływam”, 
który skierowany był do uczniów 
pierwszych klas szkół podstawo-
wych. Celem programu było przede 
wszystkim nabycie podstawowych 
umiejętności pływackich przez dzie-
ci.

Każda grupa realizowała 16 godzin 
nauki pływania, prowadzonych przez 
wykwalifikowanych instruktorów. 
W kursach nauki pływania brało 
udział 220 uczniów klas pierwszych 
limanowskich szkół podstawowych 
w tym: 
- z Zespołu Szkół Samorządowych 
Nr 1 - 46 uczniów (4 grupy), 
- z Zespołu Szkół Samorządowych 
Nr 2 - 51 uczniów (4 grupy),
- z Zespołu Szkół Samorządowych 
Nr 3 - 88 uczniów (7 grup), 
- z Zespołu Szkół Samorządowych 
Nr 4 - 35 uczniów (3 grupy). 

Podczas wyjścia i wyjazdu na basen 
opiekę nad uczniami sprawowali 
nauczyciele z poszczególnych szkół.

Cotygodniowe zajęcia na basenie, 
wpłynęły na rozwój ogólnej sprawno-
ści fizycznej pierwszoklasistów, 
zachęciły je do aktywności ruchowej, 
umożliwiły zdobycie podstaw pływa-
nia oraz doskonalenie już posiada-
nych umiejętności pływackich w gru-
pie bardziej zaawansowanej. Ucznio-
wie poznali zasady bezpiecznego 
korzystania z kąpielisk i mają świado-
mość zagrożeń, jakie niesie ze sobą 
woda.

Program finansowany był z budżetu 
Województwa Małopolskiego, 
środków własnych Miasta Limanowa 
i wpłaty rodziców w kwocie 100 zł. 

Planowany ogólny koszt projektu 
nauki pływania pn. „Już pływam” 
wyniósł 41.363,20 zł.
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 W lipcu Święto Miasta!
„Chcemy starannie przygotować się 
na przyjęcie gości – uczestników 
Światowych Dni Młodzieży, jedno-
cześnie  pragnąc dostarczyć dobrą 
rozrywkę zarówno mieszkańcom, jak 
i turystom przebywającym w Limano-
wej. Promując Limanową, stosując 
marketing miejsca, czyli marketing 
atmosfery, tradycji i kultury, postano-
wiliśmy o przygotowaniu Święta 
Miasta, które w tym roku połączy dwie 
imprezy: Dni Limanowej i II Jarmark 
Historyczny Św. Marii Magdaleny” – 
mówi Władysław Bieda Burmistrz 
Miasta Limanowa. „Organizując 
tegoroczne Święto Miasta pragniemy, 
aby każdy znalazł coś dla siebie. 
Naszym zamysłem jest połączenie 
teraźniejszości z historią i przeszło-
ścią miasta, aby wokół tego budować 
całość komunikacji promocyjnej”.

PIERWSZY DZIEŃ ŚWIĘTA 
MIASTA – 23 lipca br.  (sobota)

W sobotę rozpoczniemy świętowanie 
od zabawy z najmłodszymi mieszkań-
cami Limanowej. Dzieci obejrzą 
„Koziołka Matołka” - muzyczną 
bajkę opartą na motywach powieści 
Kornela Makuszyńskiego i Mariana 
Walentowicza, pełną ciekawych 
przygód. Następnie na scenie pojawią 
się finaliści VII Limanowskiego 
Talent Show, którzy powalczą o 
nagrody finansowe w wysokości 1500 
zł, 1000 zł i 500 zł ufundowane przez 
Burmistrza Miasta. W programie tego 
dnia będzie również występ zespołu 
B.A.C.S, wykonującego covery 
największych hitów ostatnich lat. W 
skład zespołu wchodzą Joanna 
Leśniak, Wojciech Steczowicz i Woj-
ciech Śliwa, muzycy z Limanowej 
i okolic, którzy zaprezentują nam 
własne aranżacje znanych utworów z 
różnych gatunków muzycznych. 
Około godziny 18.00 poznamy 
zwycięzców VII Limanowskiego 
Talent Show, a zaraz po występie 
laureatów konkursu nastąpi oficjalne 
otwarcie Święta Miasta 2016, które-
go dokona gospodarz Limanowej 

Burmistrz Miasta Władysław Bieda 
oraz zaproszeni goście. Punktem 
kulminacyjnym dnia będą oczywiście 
wieczorne koncerty zaproszonych 
gwiazd, wśród których znajdą się dwa 
pokolenia artystów: wschodząca 
gwiazda muzyki pop Grzegorz Hyży 
oraz niezapomniana grupa synthpo-
powa Papa D. Jako pierwszy ok. 
godz. 19:30 wystąpi finalista trzeciej 
edycji programu X Factor, założyciel 
i lider zespołu Grzegorz Hyży&Band. 
Jego singiel „Na chwilę” dotarł do 
pierwszego miejsca polskich list 
przebojów, a album „Z całych sił” 
otrzymał status platynowej płyty. Po 
Grzegorzu na scenie pojawi się 
legenda polskiej sceny muzyki 
elektronicznej i pop zespół Papa D, 
który powstał w 1984 r. z inicjatywy 
producentów muzycznych – Sławo-
mira Wesołowskiego i Mariusza 
Zabrodzkiego. Do największych 
hitów Papa Dance należą „Pocztówka 
z wakacji”, „Nasz Disneyland”, 
„Ocean wspomnień”, „Maxi singiel”, 
„Kamikaze wróć”. Zabawa podczas 
pierwszego dnia Święta Miasta 2016 
będzie trwała do północy przy ryt-
mach największych przebojów 
muzyki tanecznej. Dyskotekę popro-
wadzą DJ-e z Grupy Soundlight, 
którzy jak zawsze stworzą pod sceną 
niezwykłą atmosferę. Na przybyłych 
w tym dniu do Parku Miejskiego 
w Limanowej gości będą czekać 
również wesołe miasteczko, catering, 
stoiska regionalne i komercyjne, 
a przede wszystkim fantastyczna 
zabawa i niezapomniana atmosfera.

DRUGI DZIEŃ ŚWIĘTA MIASTA 
– 24 lipca br. (niedziela) 

W drugi dzień świętowania zaplano-
wano Jarmark Historyczny św. 
Marii Magdaleny, który w tym roku 
koncentruje się na czasach galicyj-
skich (1772-1918 r.). Bogaty program 
artystyczny, nawiązujący do okresu 
zaboru austriackiego, zaprezentują 
m.in. koła gospodyń wiejskich, zespo-
ły regionalne i folklorystyczne oraz 
rekonstruktorzy historyczni, odtwa-
rzający przejawy dawnego życia 
i obyczajów. Uczestnicy jarmarku bę-
dą mieli okazję zapoznać się z dawny-
mi zawodami m.in. mincarstwem, 
kowalstwem oraz XIX-wieczną foto-
grafią. Na terenie parku miejskiego 
swoje towary zaprezentują producen-
ci regionalni, a dzieła sztuki limanow-
scy artyści. Klimat okresu romanty-
zmu i pozytywizmu dominować bę-
dzie również w salach wystawowych 
muzeum: na ekspozycjach prezentu-
jących XIX-wieczny salon dworski, 
przedwojenną aptekę oraz salon 
mieszczański z makietą przedstawia-
jącą Limanową ok. 1900 r.

Impreza organizowana jest przez 
Limanowski Dom Kultury i Muze-
um Regionalne Ziemi Limanow-
skiej pod honorowym patronatem 
Burmistrza Miasta Limanowa. 
W limanowskim świętowaniu wezmą 
udział delegacje z miast partnerskich z 
Wathlingen (Niemcy), Dolnego Ku-
bina (Słowacja), Sekesfehervaru 
(Węgry), Truskawca (Ukraina) oraz 
goście z Mrągowa i Kłodzka. 

Miasto Limanowa przygotowuje się do największego wydarzenia kulturalnego w ciągu roku – 
Święta Miasta. Imprezę zaplanowano na 23 i 24 lipca, a na miejsce imprezy wybrano Park Miejski. 
Rok bieżący jest wyjątkowy - wydarzenie to zbiega się bowiem ze Światowymi Dniami Młodzieży, co 
stwarza doskonałą okazję do organizacji imprezy pod kątem promocji miasta m.in. wśród 
uczestników Światowych Dni Młodzieży i turystów, którzy odwiedzą w tym czasie Limanową. 

Szczegółowy program Święta Miasta 2016 zamieszczony 
został na okładce informatora.



Ogólnopolski Festiwal Piosenki Turystycznej 
– 13 sierpnia 2016 r.
Burmistrz Miasta Limanowa Władys-
ław Bieda oraz Limanowski Dom 
Kultury mają przyjemność zaprosić 
na kolejną edycję Ogólnopolskiego 
Festiwalu Piosenki Turystycznej. 
13 sierpnia 2016 roku, w amfiteatrze 
w Parku Miejskim w Limanowej, 
będzie można usłyszeć wykonawców 

z całej Polski, chcących zaprezento-
wać publiczności swoje autorskie 
utwory, jak również te znane każde-
mu. Gwiazdą tegorocznego Festiwalu 
będzie zespół „Chwila Nieuwagi”. 
Tegoroczny Festiwal rozpoczną prze-
słuchania konkursowe, które zakoń-
czy wyłonienie laureatów. Podobnie 
jak w zeszłym roku Przewodniczącą 
Jury będzie Redaktor Maria Szabłow-
ska – wybitna polska dziennikarka 
radiowa i telewizyjna. Dzięki uprzej-
mości Polskiego Radia, patronat 
medialny nad imprezą objął po raz 
kolejny Program I Polskiego Radia. 
Koncertem, który uświetni tego-
roczny OFPT będzie występ zespołu 
„Chwila Nieuwagi”. Muzyka zespołu 
to: żywiołowość folkloru (szczegól-
nie górnośląskiego, w bardzo cieka-
wym, nowoczesnym wydaniu), kli-

www.miasto.limanowa.pl  22 www.facebook.com/MiastoLimanowa Nr 20/2016

INFORMATOR MIEJSKI

matyczność jazzu, nastrojowość 
piosenki poetyckiej oraz setki innych 
barwnych dźwięków. 

Na zakończenie festiwalu organizato-
rzy przygotowali nie lada gratkę – 
nocne wyjście na Miejską Górę. 
Zaraz po ogłoszeniu wyników i kon-
cercie gwiazdy wieczoru, wspólnie 
z zaproszonymi gośćmi, uczestnika-
mi festiwalu i wszystkimi przybyłymi 
w tym dniu do parku miejskiego 
osobami wyruszymy w nocną wędró-
wkę na szczyt górujący nad Limano-
wą. Na przybyłą w tym dniu do Parku 
Miejskiego w Limanowej publicz-
ność, będzie czekać niezapomniana 
atmosfera i klimat turystycznych 
spotkań przy ognisku, a przede 
wszystkim świetna muzyka i dobra 
zabawa.
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 Goście z Francji, Chile, Czadu, Ukrainy i Madagasakru … 
w Limanowej

Światowe Dni Młodzieży to międzynarodowe spotkania młodych 
katolików z całego świata, którzy wraz z papieżem gromadzą się w 
jednym miejscu, by wyznać wiarę w Jezusa Chrystusa. Są 
organizowane co 2-3 lata w wybranym mieście. W 2016 roku będzie 
nim Kraków! Pomysłodawcą tych Dni był papież Jan Paweł II. 

Program tygodnia misyjnego w okręgu limanowskim

20 lipca – przyjazd pielgrzymów

Przyjęcie pielgrzymów w parafiach, w Kościele Parafialnym

21 lipca – dzień  turystyczny

8.00 – 10.00  Msza Święta w kościele parafialnym, część formacyjna w salkach 
                      przykościelnych, szkołach lub remizach OSP na terenie danej parafii,

11.00 – 16.00  część turystyczna, na którą składają się wyjścia pielgrzymów wraz 
                        z przewodnikami, tłumaczami i wolontariuszami na trasy widokowe,

16.00 – 17.00  posiłek w Zespole Szkół Samorządowych Nr 3 w Limanowej,

17.00 – 18.00  przywitanie pielgrzymów przez samorządy lokalne w Muszli,
                        Koncertowej w Parku Miejskim w Limanowej,

18.00 – 21.00  koncert Ewangelizacyjny zespołu Play&Pray w Muszli Koncertowej,

21.00  zakończenie spotkania Apelem Jasnogórskim.

22 lipca – dzień  pielgrzymowania

Dekanat Limanowa

8.00 – 10.00  część formacyjna w salkach przykościelnych, szkołach lub remizach  
                      OSP na terenie danej Parafii,

10.00 – 14.00  pielgrzymka do Sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej,

14.00 – 14.30  przywitanie pielgrzymów, przejście na posiłek do ZSS Nr 3
                        w Limanowej,

14.30 – 15.30  posiłek w Zespole Szkół Samorządowych Nr 3 w Limanowej,

16.00 – 18.00  Festiwal Młodych (muszla koncertowa w Parku Miejskim),

18.00 – 21.00  Eucharystia i Koncert Uwielbienia w Sanktuarium MBB 
                        w Limanowej.

23 lipca – dzień  wspólnoty

8.00 – 14.00  część formacyjna i dzieło miłosierdzia na rzecz wspólnoty 
                      parafialnej, 

14.00  przejazd autokarowy do Starego Sącza,

17.00 – 20.00  Msza Święta przy Ołtarzu Papieskim, Festiwal Młodych, agapa,

21.00  powrót pielgrzymów do parafii.

24 lipca – dzień u rodzin

Pielgrzymi cały dzień pozostają na terenie parafii zakwaterowania, biorą udział 
w organizowanych przez parafię wydarzeniach, przebywają w domach u rodzin.

W tym dniu, pielgrzymi mają możliwość uczestniczenia w festynach parafialnych 
i innych wydarzeniach organizowanych na terenie powiatu limanowskiego: 

24 lipca: Jarmark Historyczny św. Marii Magdaleny – Park Miejski  
                w Limanowej

organizator: Miasto Limanowa

24 – 25 lipca: Dni Gorczańskie – Kamienica 

organizator: Gmina Kamienica

25 lipca – pożegnanie i wyjazd pielgrzymów do Krakowa

Zakończenie Tygodnia Misyjnego w Diecezji Tarnowskiej – pielgrzymi wyjeżdżają 
do przypisanego miejsca zakwaterowania w Tygodniu Głównym.

 

Spotkanie młodzieży w Krakowie, 
któremu będzie przewodniczył 
papież Franciszek, odbędzie się 
w dniach od 25 do 31 lipca 2016 
roku. To ważne wydarzenie duchowe 
poprzedzać będą Dni w Diecezjach, 
tzw. Tydzień Misyjny, który potrwa 
od 20 do 25 lipca 2016 roku. Już 
wiemy, że w tych dniach dekanat 
limanowski gościć będzie młodzież 
z Francji, Chile, Włoch, Czadu, 
Ukrainy, Madagaskaru, Niemiec, 
RCA oraz Brazylii. Przygotowano dla 
nich wiele ciekawych atrakcji, m.in. 
wycieczek, zabaw integracyjnych, 
zwiedzanie Limanowej i okolic,  
poznawanie naszych zwyczajów czy 
koncert ewangelizacyjny Zespołu 
Play&Pray. 



Wystawa plakatów 
Jędrzeja Bobowskiego19

maj

21
maj

Zawody deskorolkowe
na skateparku

20-22
maj

XIII Międzynarodowy 
Ekstremalny Maraton 

Pieszy Kierat 

Sławomir Koper w Miejskiej
Bibliotece Publicznej 14

maj
VI Międzynarodowy Turniej 

Karate One Worl One 
Kyokushin

12
maj

14
maj

Noc Muzeum

Święto Strażaka Konferencja Bibliotekarzy3
maj

7
maj

Cała Polska biega 
z mapą

3
maj

 Rocznica uchwalenia 
Konstytucji 3-go maja15

kwiecień
Odsłonięcie tablicy

dra Leona Żuławskiego 1
maj

Peregrynacja symboli 
Światowych Dni Młodzieży

12
maj

INFORMATOR MIEJSKI FOTOGALERIA WYDARZEŃ MIEJSKICH



XV Jubileuszowy Zlot Klubu
Polskiego Fiata XI/9 

w Limanowej
28
maj
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Jubileusz Chóru Chłopięcego
Bazyliki Matki Boskiej Bolesnej

30-lecie 
Miejskiego Żłobka 

Zawody w strzelectwie 
sportowym z okazji 

Dnia Dziecka
Dzień Dziecka na Pływalni

Limanowski 
Głos Prolaktyki

Limanowski Talent Show- 
eliminacje

Turniej szachowy o Puchar 
Burmistrza Miasta Limanowa

II Limanowska 
Wiosna Poetycka

420-lecie szkolnictwa 
podstawowego w Limanowej

Dzień Dziecka 
w Parku Miejskim

29
maj

31
maj

4

25
maj

30
maj

1
czerwiec

10

29
maj

31
maj

1

14
Konkurs recytatorski w Miejskim
Przedszkolu Nr 2 w Limanowej

czerwiec

czerwiec czerwiecczerwiec



 LIMANOWSKI DOM KULTURY 

 Warsztaty teatralne dla dzieci
6, 13, 20, 27 lipca, godz. 10.30 – 12.00, dla dzieci w wieku 5-8 lat

 Warsztaty gitarowe
7, 21 lipca,  godz. 11.00 – 12.30, dla dzieci powyżej 8 roku życia

 Warsztaty ceramiczne
6, 20 lipca,  godz. 12.00 – 13.30, dla dzieci powyżej 8 roku życia

 Warsztaty wokalne
5, 19 lipca,  godz. 10.30 – 12.00, dla dzieci powyżej 8 roku życia

 Warsztaty plastyczne
11, 13, 25, 28 lipca,  godz. 11.00 – 12.30, dla dzieci w wieku 8-12 lat

 Warsztaty folkloru ziemi limanowskiej 
5, 12, 19, 26 lipca, godz. 15.00 – 16.00, dla dzieci w wieku 8-12 lat

 Warsztaty teatralne dla dzieci
3, 10, 17, 24, 31 sierpnia, godz. 10.30 – 12.00, dla dzieci w wieku 5-8 lat

 Warsztaty gitarowe
4, 18 sierpnia,  godz. 11.00 – 12.30, dla dzieci powyżej 8 roku życia

 Warsztaty ceramiczne
3, 17, 31 sierpnia,  godz. 12.00 – 13.30, dla dzieci powyżej 8 roku życia

 Warsztaty wokalne
2, 19, 30 sierpnia,  godz. 10.30 – 12.00, dla dzieci powyżej 8 roku życia

 Warsztaty folkloru ziemi limanowskiej 
2, 9, 16, 23, 30 sierpnia, godz. 15.00 – 16.00, dla dzieci w wieku 8-12 lat

Zapisy pod telefonem 18 3371 603

Półkolonia z robotyką, 18 – 22 lipca, 8 -12 sierpnia. 
Więcej na: www.ldk.limanowa.pl

 MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
LIPIEC

 Warsztaty plastyczne 
6, 13, 20  lipca, godz. 10.00 – 12.00, dla dzieci w wieku 5-8 lat

7, 14, 21  lipca, godz. 10.00 – 12.00, dla dzieci w wieku 9-14 lat

 Wakacje kreatywnej technologii – warsztaty z robotyki
25-28 lipca, godz. 13.00 – 15.00, dla dzieci w wieku 5-8 lat

25-28 lipca, godz. 9.30 – 12.30, dla dzieci w wieku  9-15 lat

SIERPIEŃ

 Warsztaty ceramiczne 
3, 10  sierpnia, godz. 10.00 – 12.00, dla dzieci w wieku 5-8 lat

4, 11  sierpnia, godz. 10.00 – 12.00, dla dzieci w wieku 9-14 lat

Zapisy pod telefonem 18 3372 140 w. 106

Półkolonia z robotyką, 22 –26 sierpnia. Zapisy na: www.mbp.limanowa.pl

OTWARTY BASEN na ul. Spacerowej. 
Czynny przez całe wakacje - WSTĘP WOLNY!

 MUZEUM REGIONALNE ZIEMI LIMANOWSKIEJ

LIPIEC

 Warsztaty z kaligrafii 
21, 28  lipca, godz. 10.00 – 12.00, dla dzieci w wieku powyżej 10 roku życia

Warsztaty tworzenia szklanych witraży 
5, 12, 19, 26 lipca, godz. 10.00 – 13.00

SIERPIEŃ

Zapisy pod telefonem 18 3372 042

 Warsztaty z kaligrafii 
4, 11, 18 sierpnia, godz. 10.00 – 12.00, dla dzieci w wieku powyżej 10 roku życia

Warsztaty tworzenia szklanych witraży 
2, 9, 16, 23, 30 sierpnia, godz. 10.00 – 13.00

Więcej na: www.muzeum.limanowa.pl

LIPIEC

SIERPIEŃ

Więcej na:   www.miasto.limanowa.pl    

ORGANIZATORZY:
MIASTO
LIMANOWA

LIMANOWSKI
DOM KULTURY



WAKACJE

MUZEUM REGIONALNE
ZIEMI LIMANOWSKIEJ

MIEJSKA 
BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Wakacje

w Limanowej

www.facebook.com/MiastoLimanowa

IMPREZY KULTURALNO-PROMOCYJNE
LATO W PARKU MIEJSKIM –  weekendowe imprezy rodzinne z atrakcjami: 
darmowe zjeżdżalnie, dmuchane zamki, karuzele, animacje i konkursy 
dla dzieci, koncerty zespołów regionalnych, kapel weselnych, zespołów 
folkowych, prezentacje młodych talentów 

ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY W LIMANOWEJ
21 lipca (czwartek) godz. 17.00, Park Miejski  - Dzień Turystyczny

powitanie grup, prezentacja miasta, koncert zespołu Play&Pray

22 lipca (piątek) godz. 16.00, Park Miejski  - Festiwal Młodych 

ŚWIĘTO MIASTA – DNI LIMANOWEJ 
23-24 lipca (sobota-niedziela) Park Miejski 
Koncerty : Grzegorz Hyży & Band, Zespół Papa D. oraz imprezy towarzyszące: 
Limanowski Talent Show, spektakl dla dzieci „Koziołek Matołek”

II JARMARK HISTORYCZNY  ŚW. MARII MAGDALENY okres galicyjski  
24 lipca (niedziela) Park Miejski
Jarmark historyczny z udziałem grup rekonstrukcyjnych, stoiska historyczne, 
biesiada

XIX LETNIE KONCERTY MUZYKI KAMERALNEJ I ORGANOWEJ
15 lipca (piątek), 26 sierpnia (piątek), godz. 18.30 - Bazylika M.B. Bolesnej 

w Limanowej 

OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL PIOSENKI TURYSTYCZNEJ 
13 sierpnia (sobota) Park Miejski

ODKRYJ BESKID WYSPOWY – Nocna wędrówka na Miejską Górę 
13 sierpnia (sobota) 
Impreza turystyczna mająca na celu popularyzację górskich wędrówek po 
Beskidzie Wyspowym połączona z modlitwą – Msza Święta na szczycie góry 
oraz zabawą – koncert Zespołu „WENA”

3, 9, 17 lipca, 7, 14, 21, 28 sierpnia

Szczegóły na oddzielnych plakatach

 WAKACJE NA ORLIKACH
 poniedziałki  
 od godz. 16.30  Aerobik na świeżym powietrzu dla kobiet, ORLIK ul. Z. Augusta

od godz. 16.00  TENIS 10 – zajęcia z tenisa ziemnego dla dzieci do 10 lat, ORLIK 

                             ul. Reymonta

od godz. 20.00  Wieczorne granie na Orliku, ORLIK ul. Reymonta  

  wtorki 
 od godz. 16.00  Siatkówka dla najmłodszych, ORLIK ul. Reymonta

od godz. 20.00  Wieczorne granie na Orliku, ORLIK ul. Reymonta

środy
 od godz. 16.30  Koszykówka dla najmłodszych, ORLIK ul. Z. Augusta  

 od godz. 16.00  Koszykówka dla najmłodszych, ORLIK ul. Reymonta

od godz. 20.00  Wieczorne granie na Orliku, ORLIK ul. Reymonta

 czwartki  
 od godz. 16.00  TENIS 10 – zajęcia z tenisa ziemnego dla dzieci do 10 lat, 

                             ORLIK ul. Reymonta

od godz. 20.00  Wieczorne granie na Orliku, ORLIK ul. Reymonta

 piątki 
 od godz. 16.30   Siatkówka dla najmłodszych, ORLIK ul. Z. Augusta  

 od godz. 16.00  Koszykówka dla najmłodszych, ORLIK ul. Reymonta

od godz. 20.00   Wieczorne granie na Orliku, ORLIK ul. Reymonta

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

 LATO Z PRZEWODNIKIEM
Miasto Limanowa współfinansuje wakacyjną akcję „LATO Z PRZEWODNIKIEM” 

organizowaną przez PTTK O/Limanowa. W ramach akcji planowane są wycieczki 

turystyczno-krajoznawcze:

26 czerwca (niedziela) - TATRY SŁOWACKIE – WYSOKIE

10 lipca (niedziela) -  BESKID SĄDECKI

24 lipca (niedziela) -  GORCE

7 sierpnia (niedziela) -  BESKID MAŁY

21 sierpnia (niedziela) - PIENINY

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



WYDAWCA: URZĄD MIASTA LIMANOWA 
ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa 

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

Drukarnia: mm.limanowa NAKŁAD: 3000 egz.www.miasto.limanowa.pl
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