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Mamy już połowę 
2015 roku. Czas bie-
gnie bardzo szyb-
ko, a wyczerpująca 
praca nad utrzyma-
niem wysokiego 
tempa rozwoju mia-
sta powoduje, że 
trochę zaniedbali-
śmy informację o za-
awansowaniu  trwa-
jących i przyszłych 
inwestycji. Nie jest 
tajemnicą, że mia-
sto samo nie jest 
w stanie s� nanso-
wać  prowadzonych 

prac i dlatego szczególnych zabiegów wymaga zapew-
nienie zewnętrznych środków na nasze inwestycje. Oczy-
wiście wszystkie prace prowadzone są przy otwartej kur-
tynie i pełnej konsultacji z radnymi i mieszkańcami osiedli, 
na terenie których przebiegają. Brakuje tylko całościo-
wego omówienia wszystkich przedsięwzięć i aby temu 
zaradzić przedstawiam Państwu poniższą informację.
W poprzednim informatorze przedstawiono chrono-
logię zamierzeń tego roku i z satysfakcją informuję, że 
wszystkie te prace zostały podjęte. Remont ulicy Piłsud-
skiego, który jest uciążliwy dla ruchu zbliża się do końca, 
na ukończeniu są prace przy chodnikach i w lipcu zosta-
nie wykonana nowa nawierzchnia asfaltowa. Prace są 
prowadzone przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych 
i Autostrad, ale udział miasta jest też konieczny, bo wy-
korzystując to, że droga jest w przebudowie położony 
został nowy odcinek sieci wodociągowej, który dopro-
wadzi wodę w rejon Przedszkola nr 2. Tam do tej pory 
był stary wodociąg o małym ciśnieniu wody, co było po-
ważnym problemem z punktu widzenia ochrony p.poż. 
dla przedszkola i szkoły. Również  w  chodniku  na od-
cinku pod stacją do dawnego zakładu fotogra� cznego 
pana Kupca, w najbliższych dniach będziemy wymieniać 
wodociąg, bo tam rury są stare żeliwne o połączeniach 
kielichowych i szkoda, aby później po wyremontowaniu 
drogi  rozkopywać i usuwać awarie. Teraz w trakcie prac 
na ulicy Piłsudskiego nie widać jeszcze efektów prze-
budowy, ale chcę zapewnić, że będzie podobnie jak na 
ulicy Kopernika. Ponadto poprawi się przepustowość 
oraz bezpieczeństwo i będziemy mieli ponad 100 miejsc 
parkingowych. Po wykonaniu  nawierzchni na ul. Piłsud-
skiego wykonawca przystąpi do budowy ronda cztero–
wylotowego na skrzyżowaniu w Sowlinach. Utrudnienia  
w  czasie  przebudowy są nieuniknione, ale po  zakończe-
niu znikną wreszcie korki przy skrzyżowaniu i wjazd na 
ulice: Lipową oraz Czecha będzie prosty i łatwy. Dzisiaj 

trudno sobie wyobrazić jak wyglądałaby komunikacja 
w mieście, bez przeprowadzonej dwa lata temu przebu-
dowy tych ulic wraz z nowym połączeniem pod Lima-
nowskim Domem Kultury. Po wykonaniu ronda w Soli-
nach, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
przystąpi do  budowy ronda na skrzyżowaniu ulic: Pił-
sudskiego, Kopernika i Jana Pawła II. Jeśli wykonawca 
nie zdąży w tym roku, to wykona rondo w przyszłym 
roku. Tutaj również powstanie skrzyżowanie z ruchem 
okrężnym lecz ze względu na ukształtowanie pochyłe 
terenu wysepka będzie mieć kształt zbliżony do elip-
sy. Aby skrzyżowanie to mogło powstać miasto prze-
każe dla GDDKiA odcinek ul. Kopernika, który wejdzie 
w rejon skrzyżowania. Na ulicy Piłsudskiego zostanie 
założone nowe oświetlenie uliczne, co również poprawi 
estetykę, ale też zmniejszy koszty za energię. To wpraw-
dzie inwestycja GDDKiA, ale udział � nansowy miasta 
w tej modernizacji jest znaczący. W celu uzyskania dodat-
kowych parkingów miasto opłaciło przeprojektowanie 
ul. Piłsudskiego. Wykonanie  ronda cztero-wylotowe-
go w Solinach, wymagało od miasta s� nansowania 
koncepcji i projektu, a także wykupienia budynku przy 
skrzyżowaniu. Również przebudowa skrzyżowania ulic: 
Piłsudskiego z Kopernika, wymagała od miasta wyko-
nania koncepcji i projektu, a także przekazania części 
ul. Kopernika pod skrzyżowanie. Miasto opłaciło tak-
że wykonanie projektu chodnika przy ul. Krakowskiej. 
Chyba nikt nie ma zastrzeżeń co do celowości tych wy-
datków, bo dotyczą one poprawy  najważniejszych po-
łączeń komunikacyjnych w mieście, a bez tego trudno 
myśleć o harmonijnym  rozwoju miasta. 
Zakończył się remont na ul. Tarnowskiej drugiej ulicy 
w mieście pod względem natężenia ruchu. Remont wy-
konano na krótkim, ale bardzo wrażliwym odcinku tej 
ulicy i efekty pojawiły się od razu. Jest łatwiej i bezpiecz-
niej zarówno dla pieszych jak i kierowców. Ponadto po-
prawiła się estetyka tego miejsca – widać teraz, że jest 
to miasto. Koszty tej przebudowy pokryliśmy w połowie 
z budżetu miasta i budżetu Zarządu Dróg Wojewódz-
kich, a pas do lewoskrętu s� nansował właściciel stacji 
paliw. Mamy opracowany projekt chodnika od mostu na 
potoku Skrudlak,  do skrzyżowania z ul. Łososińską. Przy-
stąpiliśmy do wspólnego projektu z Zarządem Dróg Wo-
jewódzkich i wszystkimi gminami, przez które przebiega 
droga DW 965, w ramach którego opracowywany jest 
projekt dalszej modernizacji tej drogi, który realizowany 
będzie ze środków unijnych. Na terenie miasta chcieli-
byśmy, aby powstał chodnik aż do mostu w Młynnym, 
oświetlenie oraz stabilizacja osuwiska naprzeciw ul.Wil-
lowej, modernizacja chodników na ul. Witosa. Mamy 
nadzieję, że przy kompleksowej modernizacji tej drogi 
przy udziale środków unijnych nie będziemy musieli do-
� nansowywać tego zadania z budżetu miasta.

Szanowni Państwo! Mieszkańcy Limanowej!
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Cieszymy się że sprawnie przebiega przebudowa 
ul. Z. Augusta. Jest to droga powiatowa, ale  uczestni-
czymy � nansowo w tej przebudowie w kwocie około 
604 000 zł i nieodpłatnie przekazaliśmy teren pod po-
szerzenie skrzyżowań. Teraz, gdy już widać coraz to wię-
cej nowych chodników mamy porównanie jak fatalny 
stan był wcześniej. Nowe chodniki, nowa umocniona 
siatką nawierzchnia, nowe oświetlenie energooszczęd-
ne i nowe skrzyżowania z ruchem okrężnym, poprawią 
zarówno wygląd jak i funkcjonalność.
Przylegającą do wcześniej omówionej inwestycji jest 
nasza miejska modernizacja ul. Jordana, ul. Spacerowej 
z drogami na osiedlu  Zygmunta Augusta i Józefa Marka. 
Tu też postęp robót jest  zadowalający. Myślę, że wszyscy 
będziemy zadowoleni z tego, że powstaną nowe drogi, 
chodniki, miejsca parkingowe, nowe oświetlenie. Osie-
dla bloków wcale nie musza straszyć. Po zakończeniu tej 
inwestycji przystąpimy do wykonania wiat na kontenery 
na śmieci i nasadzimy drzewa i krzewy ozdobne. Liczy-
my, że mieszkańcy pomogą nam w tym, aby te osiedla 
były wizytówkami naszego miasta. Bardzo szkoda, że nie 
całe osiedle Zygmunta Augusta mogliśmy ująć w tej mo-
dernizacji. Projekt zrobiliśmy na całość i przekonywali-
śmy mieszkańców, aby go realizować. Niestety nie wszy-
scy zgodzili się na proponowaną przez miasto koncepcję 
i trzeba było ograniczyć zakres przebudowy. Narodo-
wy Program Przebudowy Dróg Lokalnych wymaga, aby 
ulice wchodzące w jeden program tworzyły spójny ciąg 
komunikacyjny i gdy nie było zgody na drogę poza blo-
kami musieliśmy wyłączyć drogi do bloków nr 29, 9, 7 i 5. 
Bardzo szkoda, że tak się stało bo razem z tymi drogami 
wykorzystalibyśmy maksymalnie całą dotację 3mln zł.
A tak to dotacja nie jest wykorzystana i część osiedla 
pozostaje w fatalnym stanie. Będziemy się starać, aby 
w przyszłości też wykonać prace modernizacyjne na po-
zostałym terenie. Ale kiedy i gdzie znajdziemy na to 50% 
dotacji, a teraz była okazja. 
Obecnie staramy się o środki na remont mostu w cią-
gu ul. Grunwaldzkiej (obok Sądu Rejonowego), bo jest 
w bardzo ciężkim stanie i zachodzi konieczność, aby go 
jak najszybciej remontować. Odnośnie mostu w Sowli-
nach  na ul. Lipowej, to prace projektowe zmierzają do 
końca i w lipcu projekt będzie złożony o pozwolenie na 
budowę. Jednak w tym roku do przebudowy przystępo-
wać nie będziemy, bo jak będą prace na dwóch rondach 
na ul. Piłsudskiego i moście na ul. Grunwaldzkiej, to spo-
wodowalibyśmy paraliż komunikacyjny miasta.
Na przyszły rok planujemy w ramach Narodowego Pro-
gramu Przebudowy Dróg Lokalnych (Schetynówki), mo-
dernizację ulic: Kowalskiego, Konopnickiej, Bulwary, Tar-
gowej cd., Leśnej, Wąskiej, Kilińskiego, Zielonej. Ponadto 
są jeszcze dalsze plany dla pojedynczych dróg, ale poin-
formujemy o tym, kiedy poznamy realne terminy ich wy-
konania. Oczywiście drogi i komunikacja są bardzo waż-
ne, ale to nie jedyne sprawy naszego miasta. Kanalizacja 

i zaopatrzenie w wodę to równie żywotnie interesujący 
nas temat. W 2014 roku za blisko 8 mln złotych, wreszcie 
dokończyliśmy modernizację oczyszczalni ścieków i ten 
temat nie powróci szybko. Za ok. 3 mln zł została rozbu-
dowana kanalizacja. W 2015 roku również za ok. 5 mln zł 
będziemy rozbudowywać kanalizacje, za 2,5 mln zł mo-
dernizować stację uzdatniania wody i za ok. 2 mln zł roz-
budowywać sieć wodociągową w rejonie ulic: Dębowej 
i Krakowskiej. Cały czas wykonywane są podłączenia sie-
ci wodociągowej i kanalizacyjnej do nowo powstających 
budynków. Aby w każdym roku wykonać tych podłą-
czeń więcej, spisujemy porozumienia z poszczególnymi 
właścicielami budynków i do� nansowujemy w 50%, aby 
jak najwięcej  domów podłączyć do sieci w każdym roku.
Przygotowujemy się do złożenia wniosku na moderni-
zację budynku Limanowskiego Domu Kultury. Projekt 
mamy gotowy i pozwolenie na budowę. W LDK po mo-
dernizacji byłaby też biblioteka, czytelnia, sala wystawo-
wa, sala widowiskowa na 450 miejsc i sala kameralna na 
ok. 70 miejsc, sale do ćwiczeń dla zespołów. Będziemy 
chcieli skorzystać ze środków unijnych, ale nabór wnio-
sków będzie prawdopodobnie dopiero w przyszłym 
roku, a prace mogłyby się rozpocząć w 2017 i zakończyć 
w 2018. Udało się uzyskać dotację 100 000 zł na zakup 
nowych foteli do sali widowiskowej i postanowiliśmy 
dołożyć z budżetu 130 000 zł i wymienimy wszystkie fo-
tele na nowe, bo jak widać  do zakończenia moderniza-
cji LDK jeszcze sporo czasu, a trochę wstyd  że w takim 
stanie mamy salę widowiskową. Do końca października 
będziemy mieli gotowy projekt modernizacji hotelu. 
Po modernizacji hotel z 36 miejsc powiększyłby się do 
100 miejsc o znacznie wyższym standardzie.
Jest jeszcze dużo tematów nad którymi pracujemy, 
ale objętość tego informatora nie pozwala od razu 
o wszystkim napisać. Zmiany w muzeum i cenne zaku-
py, rewitalizacja miasta, powiększenie parku miejskiego 
(po 3 letnich staraniach teren przy potoku Jabłonieckim 
wreszcie stał się własnością miasta), starania o ujęcie 
w programie zabezpieczeń przeciwpowodziowych, 
zmiana planu przestrzennego zagospodarowania  itd.
Reasumując, wszystko to co przyrzekliśmy przed wybo-
rami, albo już realizujemy albo przygotowujemy do re-
alizacji. Dostrzegamy dużą wyrozumiałość i cierpliwość 
Państwa przy utrudnieniach wynikających z moderni-
zacji i remontów i za to dziękujemy. Limanowa to nasze 
miasto, nasz wspólny dom, pracujemy aby był bezpiecz-
ny, zadbany i funkcjonalny. Tutaj żyjemy i chcemy, aby 
w godziwych warunkach żyły tu nasze dzieci i wnuki.

Z poważaniem 
Władysław Bieda

Burmistrz Miasta Limanowa 
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450-LECIE NADANIA LIMANOWEJ PRAW MIEJSKICH

 (…) My Zygmunt z Łaski Bożej Król Polski (…) za pewną 
wiedzą naszą i przyzwoleniem senatorów naszych (…), 
szlachetnemu Stanisławowi Jordanowi z Zakliczyna 
(…) zgadzamy się i dopuszczamy, aby mógł we wsi 
krakowskiej położonym, miasto o nazwie Ilmanowa 
umieścić, założyć i wznieść tak by trwało po wsze czasy 
(…)
         Te pamiętne słowa z 12 kwietnia 1565 roku dały 
początek powstaniu miasta Limanowa, miasta którego 
piękno i świetność promieniujące na przestrzeni 
dziejów, znajduje odbicie w teraźniejszości. 
11 kwietnia 2015 r. miasto Limanowa świętowało 
Jubileusz 450-lecia nadania praw miejskich. Na 
jubileuszowe uroczystości składały się: inscenizacja 
historyczna, sesja Rady Miasta i koncert. 
W uroczystościach jubileuszowych uczestniczyli: 
Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Andrzej JEŻ Biskup 
Ordynariusz Diecezji Tarnowskiej, posłowie: Andrzej 
Czerwiński i Wiesław Janczyk, senator Stanisław 
Hodorowicz, Marek Wójcik - Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji, Jerzy 
Miller Wojewoda Małopolski, Urszula Nowogórska  
Przewodnicząca Sejmiku Województwa Małopolskiego 
oraz Grzegorz Biedroń Radny Województwa
Małopolskiego, Grzegorz Baran - Małopolski 
Wicekurator Oświaty. Obecnością swoją zaszczycili 
również: kapłani-duszpasterze z dekanatu 

limanowskiego, przedstawiciele władz 
samorządowych powiatu i sąsiednich gmin, jak 
również dyrektorzy jednostek kultury, miejskich 
placówek oświatowych, dyrektorzy instytucji 
powiatowych i miejskich, przedstawiciele 
stowarzyszeń oraz właściciele limanowskich 
� rm. Podczas pierwszej części uroczystości 
widzowie za sprawą widowiska historycznego  
przygotowanego przez uczniów Zespołu Szkół 
Samorządowych Nr 1 przy scenariuszu i reżyserii 
Pani Grażyny Nowak, przenieśli się w realia 
XVI –wiecznego miasta Ilmanowa. Najpierw 
do 1548 r. do dworku Stanisława Jordana, 
a potem do Piotrkowa Trybunalskiego z 1565 r.  
Inscenizacja historyczna powstała „na wieczną 
rzeczy pamiątkę”, jako dowód aktywnej postawy 
mieszkańców Limanowej we wspólnym 
odtworzeniu historii miasta. Następnie świadomi 
faktu Limanowianie, że również tworzą historię 
przebyli długą drogę historyczną na podstawie 
prezentacji multimedialnej z historii Miasta. 
Obrazy i wspomnienia dowiodły, że Limanowa 
to 450 lat tradycji i historii, to czasy świetności 
i upadków, lata dobre i mądre, a także lata 
w których wojny i walki odcisnęły piętno 

w dziejach miasta i jego mieszkańców. Te wszystkie 
wydarzenia składają się na bogactwo Limanowej, 
jej wielokulturowość i obecny charakter. Jedno jest 
pewne, że historię miasta tworzyli przede wszystkim 
mieszkańcy. I cechą historyczną tego miasta jest fakt, 
że miasto miało szczęście do wspaniałych obywateli.  
Całokształt ich osiągnięć jest budujący i ogromnie 
zobowiązujący dla aktualnego pokolenia. Kolejna 
część uroczystości to sesja Rady Miasta, na której obok 
podjęcia uchwał o święcie miasta i hejnale miasta 
uhonorowano zaszczytnym tytułem i medalem Jego 
Ekscelencję Biskupa Ordynatora Diecezji Tarnowskiej 
Andrzeja Jeża – RODAKA LIMANOWSKIEGO. W tym 
momencie był czas na okolicznościowe wystąpienia, 
jako pierwszego Honorowego Obywatela Miasta 
Ks. Biskupa Andrzeja Jeża, a następnie gości 
zaproszonych. Urodziny miasta nie byłyby udane, 
bez tortu i życzeń. Po wniesieniu urodzinowego 
tortu przyszedł czas na życzenia, jakie mieszańcom 
Limanowej złożył Burmistrz Miasta Władysław Bieda. 
Ostatnią część jubileuszowego spotkania stanowił 
koncert „LIMANOWSCY ARTYŚCI – MIASTU”, z udziałem 
artystów rodaków: Jadwigi Postrożnej, Marty Wilk, 
Łukasza Jemioły oraz Orkiestry „ECHO PODHALA” 
i Zespołu „LIMANOWIANIE”. Życzeniem wszystkich 
zebranych było doczekać w zdrowiu i dostatku 
kolejnego jubileuszu 500-lecia miasta.
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W roku jubileuszu 450-lecia nadania Limanowej praw 
miejskich społeczeństwo Limanowej uhonorowało 
zaszczytnym tytułem i medalem „HONOROWY 
OBYWATEL MIASTA LIMANOWA” Księdza Biskupa 
Andrzeja Jeża - Biskupa Ordynariusza Diecezji 
Tarnowskiej, rodaka limanowskiego. Wydarzenie 
to miało miejsce na uroczystej sesji Rady Miasta 
Limanowa. Radni Rady Miasta po wysłuchaniu laudacji 
wygłoszonej przez Władysława Biedę Burmistrza 
Miasta Limanowa, w dowód wdzięczności i uznaniu 
osiągnięć Księdza Biskupa, uchwałę podjęli przez 
aklamację. Odznaczenie zostało przyjęte zatem 
jednomyślnie przez całą Radę Miasta Limanowa 
i zostało poparte oklaskami.
A oto laudacja z okazji nadania Jego Ekscelencji  
ks. Bp. Andrzejowi Jeżowi  tytułu i medalu „ Honorowy 
Obywatel Miasta Limanowa”, jaką odczytał na 
uroczystej sesji Rady Miasta Władysław Bieda Burmistrz 
Miasta Limanowa.

Wasza Ekscelencjo, Szanowni Państwo!
Przypadł mi w udziale wielki zaszczyt,  przedstawienia 
Państwu osoby Jego Ekscelencji ks. Bp. Andrzeja  
Jeża – Ordynariusza Diecezji Tarnowskiej. Pozwólcie 
Państwo, że  rozpocznę od cytatu z Biblii Tysiąclecia  
z listu  Św. Pawła  do Tytusa w którym  Św. Paweł opisuje 
jaki powinien być biskup. Cytuję:
”Biskup bowiem powinien być jako włodarz Boży 
człowiekiem nienagannym, niezarozumiałym, 
nieskłonnym do gniewu, (…), lecz gościnnym, 
miłującym dobro, rozsądnym, sprawiedliwym, 

pobożnym, powściągliwym, przestrzegającym 
niezawodnej wykładni nauki, aby przekazując  zdrową 
naukę, mógł udzielać upomnień i przekonywać 
opornych.” Czytając fragment listu Św. Pawła  z radością 
stwierdzamy, że wszystkie te cnoty Jego Ekscelencja 
ks. Biskup Andrzej Jeż realizuje w życiu codziennym 
i z tego jesteśmy dumni jako limanowianie.

Szanowni Państwo,
Spojrzyjmy teraz na życie i działalność Jego 
Ekscelencji ks. Biskupa. Ks. bp dr Andrzej Jeż urodził 
się 3 maja 1963 r. w Limanowej. Po ukończeniu 
I Liceum Ogólnokształcącego w Limanowej wstąpił 
do Seminarium Duchownego w Tarnowie. Święcenia 
kapłańskie otrzymał z rąk biskupa Jerzego Ablewicza 
12 czerwca 1988 r. W latach 1988-1991 pracował jako 
wikariusz w para� i Krościenko n. Dunajcem, a następnie 
w para� i Wierzchosławice od 1991 do1993. W roku 
1993 został skierowany na studia specjalistyczne 
w zakresie homiletyki na Akademii Teologii Katolickiej 
w Warszawie. Po ukończeniu tych studiów  w roku 1996 
został  mianowany ojcem duchownym w Wyższym 
Seminarium Duchownym w Tarnowie. Ponadto podjął 
wykłady z homiletyki. W tym czasie rozpoczął również 
studia doktoranckie na Wydziale Teologicznym 
Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, które 
uwieńczył w roku 2001 obroną pracy doktorskiej 
z teologii dogmatycznej.
Po zwolnieniu z obowiązków w Seminarium 
Duchownym, z dniem 21 sierpnia 2004 r. został 
mianowany proboszczem para� i pw. Matki Bożej 
Królowej Polski w Tarnowie-Mościcach. Jednocześnie 
pełnił urząd dziekana dekanatu Tarnów-Zachód oraz 
był członkiem Rady ds. Formacji Duchowieństwa 
Diecezji Tarnowskiej. Z kolei 29 lipca 2007 r. Biskup 
Tarnowski powierzył mu urząd proboszcza para� i 
pw. św. Małgorzaty w Nowym Sączu, a następnie 
urząd dziekana dekanatu Nowy Sącz – Centrum. 
Ponadto został mianowany kanonikiem gremialnym 
i prepozytem Kapituły Kolegiackiej w Nowym Sączu. 
W roku 2008 został powołany do Diecezjalnej Rady 
Duszpasterskiej.
W dniu 20 października 2009 r. Ojciec Święty Benedykt 
XVI, mianował ks. dr. Andrzeja Jeża biskupem 
pomocniczym diecezji tarnowskiej, przydzielając mu 
stolicę tytularną w Tigillava (Północna Afryka). Sakrę 
biskupią – z rąk biskupa Wiktora Skworca – przyjął 
w dniu 28 listopada 2009 r. w Bazylice św. Małgorzaty 
w Nowym Sączu. Na hasło swojej pasterskiej 
posługi wybrał słowa: „Na chwałę Trójcy Świętej 
i Bogurodzicy”. Biskup Andrzej Jeż był dziesiątym 

KSIĄDZ BISKUP ANDRZEJ JEŻ
HONOROWYM OBYWATELEM MIASTA LIMANOWA
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biskupem pomocniczym w historii diecezji tarnowskiej. 
Jako biskup pomocniczy diecezji tarnowskiej pełnił 
obowiązki wikariusza generalnego oraz moderatora 
Kurii Diecezjalnej. Natomiast w ramach Konferencji 
Episkopatu Polski jest m.in. członkiem Komisji 
Charytatywnej. 12 maja 2012 papież Benedykt 
XVI mianował Go biskupem diecezjalnym diecezji 
tarnowskiej. Jego ingres do tarnowskiej bazyliki 
katedralnej odbył się 15 czerwca 2012. 

Szanowni Państwo,  
Nie mam odwagi dokonywać oceny Jego Ekscelencji 
Biskupa dr Andrzeja Jeża, gdyż takiej oceny dokonał  
najwyższy dostojnik, głowa kościoła rzymsko- 
katolickiego papież Benedykt XVI wynosząc go do 
godności biskupiej i następnie mianując go biskupem 
diecezjalnym diecezji tarnowskiej. Po raz pierwszy 
w dziejach diecezji, która ma 228 lat, nowy  ordynariusz 
wywodzi się z duchowieństwa tarnowskiego.
Nie sposób wymieniać wszystkich zasług Jego 
Ekscelencji. Dla nas – dla Limanowian najważniejsze 
jest to, że jest największym ambasadorem Miasta, że  
nas wspiera i o nas nie zapomina. Cieszymy się bardzo 
również z tego, że chętnie tu wraca i dobrze się tutaj 
czuje, czemu dał wyraz  24 czerwca 2012 roku, podczas 
mszy świętej prymicyjnej biskupa tarnowskiego 
w Bazylice Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej, gdy  
powiedział: 
„Jestem z Waszego rodu, Bóg chciał, że tutaj się 

urodziłem. Są we mnie dziesiątki pokoleń naszych 
praojców, aż do źródeł sięgających samego Boga. Jest 
we mnie siła historii i tradycji tej ziemi. Są we mnie 
piękne krajobrazy. Jako dziecko patrzyłem na kościół 
limanowski, niemal ze wszystkich stron z otaczających 
go wzgórz. Zawsze patrzyłem na ten szczególny dach, 
który pod wpływem promieni słonecznych wygląda 
z daleka jak falujące morze. Zawsze wieża kościelna 
była dla mnie punktem odniesienia, gdzie zwracałem 
swój wzrok. Nawet teraz gdy wjeżdżam do Limanowej 
szukam odruchowo wieży kościelnej, jako miejsca 
bezpieczeństwa, miejsca wskazującego kierunek. 
Tak jak mój dom rodzinny. W kościele naszym jest 
wiele skarbów. Tutaj doświadczamy spotkania 
z Jezusem Chrystusem i Maryją, która wciąż obdarza 
nas swoją wielką miłością. Tutaj przeżywam razem 
z Wami najważniejsze wydarzenia mojego życia. Tutaj 
ukształtowało się moje powołanie. Tutaj jest moja 
rodzina, doświadczam bliskość miłujących osób. 
Proszę Was o dar modlitwy i czuwania nad moją osobą 
i moją posługą w kościele tarnowskim. Zawsze  noszę 
Was w swoim sercu.”

Wasza Ekscelencjo, 
Proszę w imieniu Rady Miasta oraz wszystkich jego 
mieszkańców o przyjęcie tytułu i medalu „Honorowy 
Obywatel Miasta Limanowa”, w dowód wdzięczności 
za dotychczasową pamięć o naszym Mieście jak 
również w uznaniu dotychczasowych osiągnięć.
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LIMANOWA MA SWÓJ HEJNAŁ

Hejnał dla każdego miasta jest swoistą wizytówką, na-
daje mu niepowtarzalną tożsamość i jest wręcz nie-
odzownym elementem imprez i spotkań. Limanowa do 
tej pory nie posiadała o� cjalnego hejnału miasta, cho-
ciaż utwór „Echo Trombity” autorstwa Ludwika Mordar-
skiego często odgrywany był przez członków Zespołu 
Regionalnego „Limanowianie”, podczas najważniej-
szych imprez i uroczystości miejskich. Ostatecznie Rada 
Miasta Limanowa w roku jubileuszu 450-lecia nadania 
Limanowej praw miejskich, postanowiła o o� cjalnym 
przyjęciu Hejnału Limanowej, podejmując uchwałę 
nr VII / 50 /2015 w dniu 11 kwietnia br. Hejnał miasta 
skomponował wspomniany wcześniej Ś.p. Ludwik Mor-
darski – limanowski muzyk, kompozytor i dyrygent. 
Założyciel, długoletni kierownik i choreograf Zespołu 
Regionalnego „Limanowianie” oraz wieloletni dyrygent 
orkiestry „Echo Podhala”. Rodzina zmarłego nieodpłat-
nie przekazała prawa autorskie do kompozycji Hejnału 
Limanowej. Hejnał, obok herbu i � agi, jest symbolem 
Miasta Limanowa. Zgodnie z zapisem w uchwale hejnał 

może być grany na trombitach lub odtwarzany z zapisu 
magnetycznego lub cyfrowego podczas: uroczystości 
z okazji świąt państwowych i samorządowych, uroczy-
stości z okazji rocznic wydarzeń o znaczeniu ogólno-
krajowym i lokalnym, imprez i uroczystości związanych 
z ważnymi wydarzeniami w życiu Miasta Limanowa 
i jego mieszkańców.
Hejnał może być ponadto odtwarzany publicznie, 
w sposób automatyczny w ustalonych odstępach czasu, 
i ustalonym miejscu z zapisu magnetycznego lub cyfro-
wego za pomocą urządzeń emitujących dźwięk. Zapis 
nutowy hejnału zamieszczony poniżej stanowi załącz-
nik do podjętej uchwały.
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INSCENIAZACJA HISTORYCZNA 
450 rocznica nadania praw miejskich Limanowej

Rok 2015 jest rokiem jubileuszowym 450-lecia nadania 
Limanowej praw miejskich. Młodzież z Zespołu Szkół 
Samorządowych Nr 1 na okoliczność jubileuszu miasta 
przygotowała wspaniałe historyczne widowisko tzw.
„żywy obraz” przedstawiający nadanie praw miejskich 
Limanowej.  W inscenizacji ubrani w historyczne stroje 
aktorzy, przenieśli widza w realia XVI –wiecznego miasta 
Ilmanowa do 1548 r. do dworku Stanisława Jordana 
w Mordarce, a potem do Piotrkowa Trybunalskiego 
z 1565 r. , kiedy król Zygmunt August nadał Limanowej 
prawa miejskie. „Żywa” historia Limanowej powstała 
“na wieczną rzeczy pamiątkę”, jako dowód aktywnej 
postawy mieszkańców Limanowej we wspólnym 
odtworzeniu historii swojego miasta. Scenariusz do 
inscenizacji napisała polonistka, Grażyna Nowak – 
Wicedyrektor Zespołu Szkół Samorządowych Nr 1, 
na podstawie: monogra� i „Limanowa. Dzieje miasta”, 

t. I, 1565-1945, pod red. Feliksa Kiryka, Kraków 1999, 
„Literatury staropolskiej”. Wybór tekstów, t. I, oprac. 
Piotr Borek i Roman Mazurkiewicz, Kraków 2002, 
Historii miasta Piotrkowa Trybunalskiego, strony 
internetowej Piotrkowa Trybunalskiego, tłumaczenia 
aktu lokacyjnego miasta Limanowa, artykułu „Zasady 
lokowania miast na prawie magdeburskim” oraz 
internetowego Słownika Staropolskiego. Inscenizacja 
została zaprezentowana podczas uroczystej sesji Rady 
Miasta w dniu 11 kwietnia br. Przekaz inscenizacji 
wzbogacała muzyka zespołu instrumentalnego pod 
kierunkiem nauczycielki Joanny Dutki. Historyczne 
role odgrywali uczniowie klas gimnazjalnych Zespołu 
Szkół Samorządowych nr 1. Najmłodszym aktorem był 
6-letni Szymon Biernat, który wcielił się w rolę Kaspra, 
najmłodszego syna Stanisława Jordana. Rolę Króla 
Zygmunta Augusta powierzono Michałowi Wojsowi.



10 INFORMATOR MIEJSKI, czerwiec 2015

AKTUALNOŚCI

V MAŁOPOLSKIE DNI ŚW. JANA PAWŁA II 
W LIMANOWEJ

W niedzielę 7 czerwca br. miała miejsce piąta edycja 
Małopolskich Dni Św. Jana Pawła II w Parku Miejskim 
w Limanowej. Wydarzenie obejmujące spektakl oraz 
koncerty plenerowe zorganizowane zostało przez Insty-
tut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II oraz 
Urząd Miasta Limanowa. 
Mottem przewodnim tegorocznych wydarzeń jest ha-
sło Światowych Dni Młodzieży 2016: „Błogosławieni 
miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią”. Mało-
polskie Dni Jana Pawła II zostały zainicjowane z okazji 
beaty� kacji Jana Pawła II. Celem projektu jest przybliże-
nie osoby Św. Jana Pawła II poprzez różnorodne wyda-
rzenia kulturalne i artystyczne. 
Podczas niedzielnej imprezy jako pierwszy na scenie 
wystąpił limanowski zespół instrumentalno – wokalny 
„VENA” składający się z pięciu doświadczonych muzy-
ków wykonujących szeroki repertuar muzyki coverowej 
i tanecznej.
Następnie zaprezentowany został spektakl muzyczny 
„Santo Subito” w wykonaniu Polskiego Teatru Historii 

z Mikołowa. Santo Subito to widowisko muzyczne, 
które za pomocą jedenastu utworów obrazuje drogę 
do świętości Karola Wojtyły. Historia opowiada o trzech 
aniołach, którzy spotykając się wspominają życie i czasy 
ponty� katu Papieża - Polaka św. Jana Pawła II. Od mo-
mentu premiery spektakl został zagrany w ponad dwu-
stu kościołach na terenie całej Polski.
Gwiazdą wieczoru była Krystyna Giżowska, która ocza-
rowała limanowską publiczność. Wokalistka wykonała 
kilkanaście utworów, tra� ając w gusta zarówno młod-
szej, jak i starszej publiczności. Repertuar jej piosenek 
jest bardzo różnorodny. Niektóre z nich – jak „Złote ob-
rączki”, czy „Przeżyłam z tobą tyle lat” – pobiły rekordy 
popularności. Z kolei utwory bardziej ambitne – jak: 
„Blue Box”, „Nim zrobisz błąd”, czy „Koncert na światło 
i cień” – zyskały najwyższe uznanie krytyki. Przybliża-
jąc swój bogaty repertuar, artystka starała się nawiązać 
podczas występu jak najlepszy kontakt ze słuchacza-
mi. Po koncercie publiczność miała okazję zrobić sobie 
zdjęcie lub zakupić płyty z autografem gwiazdy. 
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PRZEBUDOWA ULICY TARNOWSKIEJ

Pod koniec ubiegłego roku miasto Limanowa przystąpi-
ło do realizacji zadania, tj. przebudowy ul. Tarnowskiej 
w Limanowej. Inwestycja polegała na wykonaniu pasa 
do lewoskrętu do wjazdu na stację paliw, budowie 
chodnika, dwóch zatok autobusowych, kanalizacji 
deszczowej oraz oświetlenia ulicznego. Inwestycja reali-
zowana była przez miasto Limanowa wspólnie z Zarzą-
dem Dróg Wojewódzkich w Krakowie w trybie inicjatyw 
samorządowych. Do realizacji zadania włączyło się rów-

nież Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługo-
we „Uchacz” Spółka jawna, które s� nansowało wyko-
nanie lewoskrętu na stację paliw. Wykonawcą zadnia, 
wyłonionym w przetargu nieograniczonym, było Przed-
siębiorstwo Budowlano-Usługowe „ZIBUD” z Kamienicy. 
Wartość całkowita zadania wynosiła 695.830.87 zł. 
Na inwestycje  miasto uzyskało do� nansowanie z Wo-
jewództwa Małopolskiego w wysokości 320.045,30 zł. 
W kwietniu dokonano odbioru w/w inwestycji. 
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BEZPIECZNIEJ NA OSIEDLU ZYGMUNTA AUGUSTA
Mając na uwadze bezpieczeństwo w Limanowej, 
Urząd Miasta po raz kolejny realizuje inwestycje 
w ramach  Narodowego Programu Przebudowy Dróg 
Lokalnych p.n.:  „Poprawa warunków komunikacyjnych 
i bezpieczeństwa ruchu na drodze gminnej nr 
K340292 ul. A.Jordana oraz osiedlu Zygmunta Augusta 
w Limanowej” . Zadanie to jest realizowane przez � rmę  
„ZIBUD” z Kamienicy wyłonionej  w drodze postępowania 
przetargowego. Wartość realizowanego projektu to 
przeszło 4,3 mln złotych. W ramach prac zastaną: 

przebudowane drogi i chodniki na osiedlu J.Marka 
i w części osiedla Zygmunta Augusta oraz ulica Jordana 
i Spacerowa, wymienione zostaną lampy oświetlenia 
ulicznego, wyremontowane zostanie odwodnienie 
dróg i parkingi. Zgodnie z umową  prace powinny być 
zakończone do 30 września tego roku. Zdajemy sobie 
sprawę z tego, iż  zakres prac jak i trwające roboty na 
ulicy Zygmunta Augusta w ramach wspólnego projektu 
Miasta i Powiatu są bardzo uciążliwe dla mieszkańców, 
dlatego prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość.
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KOLEJNE INWESTYCJE WODNO - KANALIZACYJNE 
W LIMANOWEJ

„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na 
terenie Miasta Limanowa”  to projekt  realizowany 
przez Urząd Miasta Limanowa od 2014 roku.  W ramach 
w/w projektu zrealizowano inwestycje  w zakresie 
modernizacji oczyszczalni ścieków za kwotę ponad 
8 mln złotych. Zbudowano ponad 7 km kanalizacji 
sanitarnej wraz z pompownią ścieków za kwotę  ponad 
3 mln złotych. Obecnie trwają czynności odbiorowe 
zarówno sieci kanalizacyjnej jak i oczyszczalni 
ścieków. Oczyszczalnia ścieków uzyskała pozytywną 
decyzją pozwolenia na użytkowanie. Przypominamy, 
iż  modernizację oczyszczalni ścieków realizowała 
� rma WOLIMEX  z Limanowej,  natomiast budowę 
kanalizacji sanitarnej � rma INKO 2001 z Nowego Sącza. 
W 2014 roku Urząd Miasta Limanowa złożył wniosek 
o rozszerzenie projektu: „Uporządkowanie gospodarki 
wodno-ściekowej na terenie Miasta Limanowa”   
Wartość projektu (samego rozszerzenia) to kwota 
ponad 14 mln złotych. Podsumowując wartość całego 
projektu , na dzisiaj zamyka się kwotą ponad 27 mln 
złotych, przy czym wysokość do� nansowania to kwota 

około 12 mln złotych – dotacja z POIiŚ. 
Zakres robót w ramach rozszerzenia obejmuje: 
budowę i modernizację ponad 8 km  kanalizacji oraz 
0,6 km wodociągu, budowę 2 pompowni wody, 
remont pompowni ścieków przy ulicy Lipowej, 
modernizację stacji uzdatniania wody w Łososinie 
Górnej. Najkorzystniejsze oferty złożone podczas  
postępowania przetargowego opiewają na kwoty : 
• modernizacja Stacja Uzdatniania Wody – ponad  

2,5 mln złotych
• budowa i remont sieci kanalizacyjnych oraz 

pompowni wody i ścieków – ponad 7,5 mln złotych.
Termin realizacji projektu do końca października 
2015 roku. W wyniku tych inwestycji  poprawi się 
jakość środowiska naszego miasta oraz jakość 
dostarczanej do Państwa wody, przy czym należy 
zaznaczyć, że realizowana w tym roku modernizacja 
stacji uzdatniania wody jest pierwszym etapem - 
pozostałe działania modernizacyjne nastąpią w miarę 
pozyskania przez miasto kolejnych środków na ich 
realizację.
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LIMANOWA – KWITNĄCE MIASTO
Wiosenna aura umożliwiła wykonanie wielu prac 
porządkowych i ogrodniczych w naszym mieście. 
Utrzymaniem i porządkowaniem terenów miejskich 
zajmują się pracownicy Urzędu Miasta, a w sezonie 
letnim także pracownicy zatrudnieni w porozumieniu 
z Powiatowym Urzędem Pracy. Dobiega końca realizacja 
zadania pn. „Park w Limanowej”, w ramach którego 
na terenie całego miasta sadzone są nowe drzewa 
i krzewy. Zadanie jest realizowane we współpracy 
z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Krakowie, który udzielił 
wsparcia � nansowego w wysokości 14 601,20 zł. 
Zadanie obejmowało m.in. wymianę świerków na 
limanowskim rynku, uzupełnienie i poprawę zieleni 
osiedlowej, wzbogacenie szaty roślinnej Parku 
Miejskiego, nasadzenia uzupełniające przy szkołach 
i placach zabaw. Łącznie posadzono ponad 1700 
nowych roślin. Kolejnym ważnym zadaniem związanym 
z estetyką miasta było ukwiecenie rynku, skwerów, donic 
i rabat przy ulicach. Tegoroczny plan nasadzeń to ponad 
5000 sadzonek kwiatów sezonowych. Dodatkowe 
prace związane z utrzymaniem zieleni miejskiej to 
m.in. podlewanie rabat, koszenie, przycinanie drzew 
i krzewów. Do zadań wykonywanych na bieżąco należy 
również utrzymanie czystości na działkach miejskich, 
na parkingach, cmentarzach, wzdłuż ulic i potoków. 
W okresie letnim organizowane są również ogniska 
w kamieniołomie na Miejskiej Górze. Ważnym zadaniem 
było także sprzątanie dworu w Mordarce. Wiele pracy 
wymagało uporządkowanie starych sprzętów, niewielkie 

naprawy, oczyszczanie terenu. W sezonie letnim jest 
tam również utrzymywana zieleń, m.in. uprzątnięcie 
połamanych konarów, koszenie trawy. Prace związane 
z utrzymaniem terenów zielonych wykonane od 
początku sezonu to m.in.:
• przycięcie drzew przy budynkach na ul. Konopnickiej, 
Fabrycznej, Krakowskiej, Willowej, Piłsudskiego;
• koszenie ul. Kusocińskiego wraz ze stadionem, Parku 
Miejskiego, terenu dworu w Mordarce,  placów zabaw, 
ul. J. Piłsudskiego, ul. J. Marka, ul. B. Czecha wraz 
z parkingiem i terenem przy LDK, ul. ks. Łazarskiego 
i Szwedzkiej wraz z placem targowym, ul. J. Marka, 
ul. M. Kopernika, obszarów przy Krzyżu Milenijnym 
wraz z kapliczkami, os. Z. Augusta, Bulwarów, pobocza 
wzdłuż ciągów komunikacyjnych i cieków wodnych – 
łącznie prawie 30 ha;
• uporządkowanie cmentarzy: kwater wojskowych, na 
Jabłońcu, oraz kwater przy ul. Wojska Polskiego;
• sprzątanie: zamiatanie ulic, opróżnianie koszy, 
czyszczenie nawierzchni na płycie rynku i w Parku 
Miejskim, ograniczanie sukcesji naturalnej wzdłuż 
potoków i ulic, usuwanie zbędnych zakrzewień;
• bieżące usuwanie usterek i prowadzenie napraw, m.in. 
na placach zabaw, przystankach;
• prowadzenie monitoringu i dokumentacji wykonanych 
prac.
Przez cały sezon wykonywane są prace związane 
z utrzymaniem czystości i dbałością o tereny zieleni. 
Dzięki współpracy i aktywności na bieżąco są wykony-
wane również prace zgłaszane przez mieszkańców.
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WYMIANA DRZEW NA LIMANOWSKIM RYNKU
W marcu br. miasto podjęło się wymiany świerków na 
rynku. Świerki kłujące, które rosły tam dotychczas były 
już w bardzo złym stanie, dlatego konieczne stało się ich 
usunięcie. Świerki były jednak na tyle charakterystycznym 
elementem naszego rynku, że zostały zastąpione 
nowymi drzewami tego samego gatunku. Nowe drzewa 
mają wysokość ok. 3m i zostały ustabilizowane tak, 
aby nie stanowiły zagrożenia dopóki się nie ukorzenią. 
Decyzja o usunięciu starych świerków została uprzednio 
uzgodniona ze wszystkimi organami mającymi związek 

z ochroną środowiska, ochroną zabytków i dziedzictwa 
kulturowego. Zastąpienie starych drzew nowymi jest 
słuszną decyzją, nie tylko ze względów bezpieczeństwa, 
ale także wyglądu samego rynku. Dzięki wymianie 
drzew na mniejsze wnętrze urbanistyczne rynku stało się 
o wiele bardziej czytelne. Podkreślony został charakter 
placu miejskiego w centrum Limanowej. Nowe drzewa 
będą kształtowane i pielęgnowane w taki sposób, aby 
jak najdłużej zachować ten niepowtarzalny charakter 
i urok rynku.
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RUSZA MIEJSKIE TARGOWISKO
Najpierw były gazety położone wprost na asfalcie czy 
nawet gołej ziemi, potem łóżka polowe i szczęki, czy 
ogrodowe pawilony. Ewentualnie sprzedaż wprost 
z samochodu – tak przez całe lata wyglądał handel 
na wielu miejskich targowiskach w Polsce. Potem 
przyszły tzw. „lepsze czasy” – powstały handlowe galerie 
i markety, z parkingami, wózkami i toaletami. Zdawało 
się, że targowiska miejskie pójdą w odstawkę. Na 
szczęście tak się nie dzieje. Lata temu w całej Europie, 
a ostatnio także w Polsce rozpoczął się renesans 
targowisk. Ludzie lubią się spotkać, porozmawiać, kupić 
warzywa i owoce, które pachną słońcem, a nie tylko 
zapachem marketowej przechowalni. Jabłka z Góry Św. 
Jana, śliwki z Sechnej, czy śmietana i borówki od „Pani 
Stasi” dają nam gwarancję pochodzenia i jakości. Wielu 
z nas podróżując po krajach zachodniej Europy, Austrii, 
Włoch czy też Francji notowała, jaką wagę w tych krajach 
przywiązuje się do promocji lokalnych produktów.  
Poszczególne miejscowości mają własne etykiety na 
wino czy oliwę, a sprzedawcy starają się wręcz wyjść 
z siebie zapewniając kupujących, że to właśnie ich 
towar, pochodzący stąd jest naj, naj, naj… My także, po 
latach szarości komuny, gdzie liczyło się tylko zdobycie 
jakiegokolwiek towaru odkrywamy powoli zapomniane 
przepisy, smakujemy lokalne produkty, odkrywamy 
produkowane przez pasjonatów sery, miody, ciasta, 
przetwory, grzyby. Szukamy chleba pieczonego 
w piecu chlebowym – tak jak pamiętamy to z naszego 
dzieciństwa, czy smalcu usmażonego z dobrej swojskiej 
słoniny. Chcieliśmy, aby takie miejsce powstało także 
w Limanowej. Miejsce, które mieszkańcom Limanowej 
i turystom dałoby szansę na spotkanie sprzedawców 
właśnie takich towarów. Limanowa jest lokalnym 
centrum i powinno mieć targowisko zapewniające dobre 
warunki do sprzedawania i kupowania. Stąd decyzja, aby 
sięgnąć po do� nansowanie ze środków zewnętrznych 
i przebudować  tzw. „dołek”. Łatwo nie było – nawet 
w najgorszym scenariuszu nie spodziewaliśmy się, że 
zachowanie reguł zamówień publicznych przyniesie 

nam tak duże problemy. Niestety prawo nie pozwala 
nam ani wybrać sprawdzonej � rmy, ani też narzucić 
wykonawcom w przetargu zbyt wygórowanych żądań. 
Staraliśmy się pomagać wybranej w przetargu � rmie, 
na ile mogliśmy. Ale też gdy � rma ta po prostu zawiodła 
nasze zaufanie i przestała realizować umowę nie 
wahaliśmy się jej wyrzucić z placu budowy. Musieliśmy 
ponieść dodatkowe koszty związane z dokończeniem 
targowiska, ale wszystkie je zamierzamy wyegzekwować 
od niesolidnego wykonawcy. Oddaliśmy sprawy do sądu 
i wierzymy, że uzyskamy należne nam odszkodowanie. 
W tym wszystkim naszą małą satysfakcją jest, że nie 
pozwoliliśmy na to, aby generalny wykonawca nie 
płacił podwykonawcom – często naszym lokalnym 
� rmom. Pracownicy urzędu oraz inspektora nadzoru tak 
prowadzili rozliczenia, że pieniądze za wykonawstwo 
zostały w pierwszej kolejności wypłacone tym, którzy 
faktycznie roboty prowadzili. Jesteśmy w przededniu 
otwarcia „Mojego Rynku” – bo  taką nazwę  nosiło 
będzie nowe limanowskie targowisko. Serdecznie 
zapraszamy na nie kupców, zarówno tych realizujących 
stały handel jak i tych, którzy sprzedają  to, co w danej 
chwili wyprodukowali, zebrali z własnych pól i działek. 
Zapraszamy też kupujących.
Proszę Państwa wiele się mówi o tym, aby pomagać 
polskim przedsiębiorcom, kupować polskie produkty, 
szanować naszych polskich producentów i wytwórców. 
Wszystkie te postulaty możemy bardzo prosto spełnić 
– wystarczy po 1 lipca udać się na targowisko miejskie 
„Mój Rynek” w Limanowej i po prostu robić zakupy. 
W fajnym miejscu, w przyjaznej atmosferze, w godnych 
warunkach. Można zrobić sobie spacer, można 
przyjechać samochodem i skorzystać z parkingu. 
Czekamy też na Państwa opinie – co funkcjonuje nie tak, 
jak trzeba, co można poprawić czy zmienić. Jest naszą  
ambicją,  aby miejsce to na stałe wrosło w krajobraz 
Limanowej i było miejscem w którym zawsze dzieje 
się cos pozytywnego. Zarówno z punktu widzenia 
mieszkańców Miasta jak i turystów.

Tak było W trakcie budowy Tak jest teraz
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DZIEŃ STRAŻAKA
3 maja br. obok rocznicy uchwalenia Konstytucji 
3 Maja mieszkańcy Limanowej świętowali również 
DZIEŃ STRAŻAKA. Uroczystości były okazją do zapre-
zentowania jednostek Ochotniczych Straży Pożar-
nych z Limanowej i Łososiny Górnej, zaprezentowa-
nia sprzętu i umiejętności strażaków oraz do złożenia 
podziękowań. Limanowianie w dniu patronalnego 
święta Św. Floriana wyrazili głęboki podziw dla Straży 
Pożarnych dla tradycji i etosu, stworzonego przez wie-
le pokoleń Strażaków. Podziękowali wszystkim straża-
kom za to, że czuwają i służą pomocą w chwilach peł-
nych niebezpieczeństw. „W tym uroczystym dniu my 
Limanowianie życzymy, aby działalność w strażackich 
szeregach była dla Was źródłem satysfakcji i spełnie-
nia aspiracji życiowych. Niech Święty Florian ma Was 

zawsze w swojej opiece i nieustannie strzeże od wszel-
kich zagrożeń, a dobre zdrowie i wszelka pomyślność 
niech wspierają Wasze poczynania osobiste, zawodo-
we i społeczne”.
Po zakończeniu o� cjalnej części programu, strażacy 
z Jednostki Operacyjno - Technicznej OSP Łososina 
Górna przeprowadzali akcję prewencyjną rozdając 
instrukcje gra� czne jak postępować w sytuacjach za-
grożenia życia pt. NIE BÓJ SIĘ UDZIELAĆ POMOCY! 
MOŻESZ URATOWAĆ KOMUŚ ŻYCIE! Najmłodszym 
rozdawali również baloniki, długopisy przypinki - or-
dery MAŁY STRAŻAK oraz słodkości. Wszystko to przy 
prezentacji samochodów oraz sprzętu pożarniczego 
wzbogaconego w efekty pożarnicze - podanie prądu 
wody z działka i kurtyny wodnej.
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CHÓR MĘSKI ŚWIĘTOWAŁ JUBILEUSZ 90–LECIA!

30 maja 2015r. odbyły się uroczystości jubileuszowe 
90-lecia działalności Chóru Męskiego działającego przy 
Bazylice Matki Boskiej Bolesnej. Jest on najstarszym 
limanowskim chórem, a na przestrzeni lat uświetniał 
występami ważne wydarzenia religijne i patriotyczne, 
które miały miejsce w naszym mieście i kraju. 
Można tu wspomnieć np. koronację Limanowskiej 
Piety w 1966 r., czy Jej rekoronację na krakowskich 
Błoniach w 1983 r. Wielkim przeżyciem dla chórzystów 
było spotkanie z Ojcem Świętym Janem Pawłem 
II w Krakowie 7 czerwca 1979 r. – wraz z Orkiestrą 
Para� alną Chór Męski otrzymał zaproszenie, aby 
powitać i pożegnać Ojca Świętego.
Sobotnie uroczystości jubileuszowe rozpoczęły 
się pięknym koncertem w wykonaniu chórzystów, 
którymi dyrygowała Teresa Staśko. Chór zaśpiewał 
m.in. „Laudate Dominum”, „Ave Maria”, „Bogurodzico, 
Dziewico”, „Śpiewajmy dziś”. Po koncercie odprawiona 
została Msza Święta, a homilię o historii i działalności 
chóru wygłosił ks. Piotr Witowski - para� alny opiekun 
chóru. Po Mszy Świętej zaproszeni goście udali się do 
Domu Pielgrzyma na spotkanie jubileuszowe.
Z okazji 90-lecia działalności Chór Męski otrzymał wiele 
gratulacji i życzeń od licznie przybyłych delegacji: 
władz parlamentarnych, powiatowych, miejskich, 
gminnych, instytucji kulturalnych, zaprzyjaźnionych 
chórów i zespołów,  a także osób indywidualnych.
Spotkanie jubileuszowe było również okazją do 
wręczenia odznaczeń miejskich przyznanych przez 

Radę Miasta Limanowa. Przewodnicząca Rady Miasta 
Limanowa Jolanta Juszkiewicz oraz Burmistrz Miasta 
Limanowa Władysław Bieda wręczyli przyznane tytuły 
i medale, tj. „Za Zasługi dla Miasta Limanowa” dla 
Chóru Męskiego oraz odznaczenia „Przyjaciel Miasta 
Limanowa” dla Teresy Staśko – Dyrygentki Chóru 
oraz Zarządu Chóru: Kazimierza Duplaka, Antoniego 
Kędronia oraz Józefa Mola. 
W ramach jubileuszu Chór Męski w Limanowej 
realizuje projekt pn. „Muzyka chóralna - szansą na 
integrację pokoleń”, który realizowany jest przy 
wsparciu � nansowym Województwa Małopolskiego 
i Miasta Limanowa. Głównym celem projektu 
jest promocja i popularyzacja muzyki chóralnej, 
podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji, a przede 
wszystkim ocalenie oraz upowszechnienie cennej 
i trudnej sztuki śpiewu chóralnego. Dzięki uzyskanemu 
do� nansowaniu chór realizuje koncerty, a  także zakupił 
stroje opatrzone logo chóru. Zmieniały się pokolenia, 
zmieniał się skład chóru, ale wszystkich łączyło 
umiłowanie śpiewu i pragnienie wielbienia Boga. 
Przez te 90 lat chór wykonał setki utworów, głównie 
religijnych i patriotycznych, koncertował w wielu 
miejscowościach. Obecnie repertuar wzbogacany 
jest nowymi utworami i ciekawymi opracowaniami. 
Wspólna pasja i zamiłowanie do śpiewu, które łączą 
wszystkich chórzystów i dyrygentkę pozwala wierzyć, 
że Para� alny Chór Męski w Limanowej zapisze jeszcze 
wiele pięknych kart w historii naszego miasta.

Projekt realizowany przy wsparciu fi nansowym 
Województwa Małopolskiego
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ECHA BITWY POD LIMANOWĄ
Czas przemija. Po prze-
szło stu latach od bi-
twy limanowskiej nie 
ma już wśród nas bez-
pośrednich świadków 
tamtych dni. Gdzieś 
w zakamarkach pa-
mięci pozostają daw-
ne wspomnienia na-
szych ojców i dziadów, 
którzy opowiadali 
o wielkiej bitwie wpisa-
nej w grudniowy krajo-
braz roku 1914. Zadzi-
wiająco brzmią dla nas 

wspomnienia o masach wojska wypływających spod 
Ostrej, napływających od Sącza, czy przyjeżdżających 
koleją do Tymbarku. W pamięci pozostał nam jedynie 
strażnik tamtych dni – majestatyczny Jabłoniec z wypi-
saną bohaterską śmiercią pułkownika Muhra. A przecież 
wtedy w miejscach, gdzie dziś mieszkamy, pracujemy 
i odpoczywamy działo się o wiele więcej niż tylko wal-
ka o wzgórze.

W 1937 roku Węgry bardzo dobrze pamiętały o swoich 
bohaterach, którzy złożyli swoje kości w górskiej ziemi 
dawnej Galicji. Uczestnicy bitwy limanowskiej, którzy 
przetrwali cały czas Wielkiej Wojny powoli odchodzili 
z  tego świata. Wielu z nich pozostawiło pamiętniki 
oraz luźne, pisemne świadectwa dotyczące tamtych 
dni. Większość z tych materiałów znalazło się w ówcze-
snym Archiwum Wojskowym Królestwa Węgier, dla-
tego też instytucja ta zleciła opracowanie publikacji 
o bitwie. Zadanie zgodził się wykonać emerytowany 
pułkownik, a zarazem historyk wojskowości Ferenc Ju-
lier. Mocną stroną publikacji stał się materiał zdjęciowy 
wykonany podczas rekonesansu pola bitwy dokonany 
w czerwcu 1937 roku. Podczas tej wizyty w Limanowej 
Ferencowi Julierowi towarzyszyli uczestnicy grudnia 
1914 - Pál Prónay i Lajos Radoychich. Dużym wspar-
ciem dla gości była pomoc o� cerów ówczesnego Woj-
ska Polskiego. Bardzo cennym materiałem okazały się 
informacje uzyskane od pewnego polskiego generała, 
który w grudniu 1914 był przydzielony do VIII Korpusu 
Carskiej Armii Rosji i znał moskiewskie rozkazy z tam-
tych dni. Materiał ten bardzo mocno ubogacił publika-
cję. A wydana ostatecznie książka w Budapeszcie stała 
się prawdziwym świadectwem bohaterstwa Węgrów. 
Jest również źródłem wiedzy historycznej dotyczącej 
całej bitwy łapanowsko – limanowskiej, ze szczególnym 
uwzględnieniem działań na terenie dzisiejszych powia-
tów: limanowskiego i nowosądeckiego. Obejmuje ona 

zagadnienia ujęte zarówno z punktu widzenia strate-
gicznego, jak również z punktu widzenia taktycznego. 
Widzimy zarys bitwy zarówno znad map naczelnego 
dowództwa, poszczególnych sztabów dywizji, jak rów-
nież spoglądamy na nią okiem przeciętnego żołnierza 
walczącego o życie. A jednak wiedza ta stała się dla nas 
nieosiągalna. Mimo, że egzemplarz tej książki z 1937 
roku znajdował się na indeksie przedwojennego, pol-
skiego Wojskowego Biura Historycznego (podobno 
jest też obecny w Limanowej) węgierska mowa stała 
się barierą nie do przebycia. Na próżno można szukać 
tej publikacji w przypisach prac naukowych, artyku-
łów, czy esejów. Pamięć o bitwie przetrwała w Limano-
wej dzięki wspomnieniom miejscowych mieszkańców 
przekazywanych w opowieściach. Ale obecnie mam 
wrażenie, że obraz tej pamięci zaczął zanikać. W 2010 
zaczęliśmy wraz z bratem interesować się bitwą. Na 
początku nasza wiedza nie różniła się niczym od tego, 
co wiedzieli wszyscy. Zaczęliśmy odwiedzać miejsca 
potyczek, spotykać się z innymi pasjonatami tematu, 
a ja – zważywszy na to, że jestem analitykiem zaczą-
łem przeszukiwać w tym temacie strony internetowe. 
Badałem źródła zagraniczne.  Interesowała mnie bitwa 
od strony carskiej i przeszukując strony rosyjskie udało 
mi się ustalić jakie pułki walczyły po tej stronie. To już 
było pewną nowością. Sukcesy na tym polu miał też 
mój brat, który z kolei przeglądał strony niemieckoję-
zyczne i skutecznie pozyskiwał informacje o wojskach 
austro -węgierskich.   Ale prawdziwy hit czekał na nas 
na stronach węgierskich. Tam wśród pasjonatów kul-
tywujących pamięć o swoich bohaterach stale w wy-
korzystywanych źródłach powracała pozycja jednego 
autora. W końcu ustaliliśmy, że książka Ferenca Juliera 
jest obszerną pracą na temat bitwy limanowskiej. Nie-
stety książka ta stała się na Węgrzech „białym krukiem” 
nieosiągalnym na zwykłych aukcjach internetowych. 
Ale na szczęście nadchodził czas dobrych informa-
cji dla Limanowej. Wiadomość nadeszła z Australii. 
W ofercie jednego z antykwariatów w Sydney pojawi-
ła się pożądana przez nas książka w przystępnej ce-
nie. Dziś wiemy już, że najprawdopodobniej należała 
ona do potomka jednego z uczestników wydarzeń 
z grudnia 1914, a który brał udział w akcji dywersyjnej 
w okolicach Łososiny Dolnej. Przypuszczamy, że jak to 
na zachodzie bywa, jego księgozbiór po śmierci naj-
prawdopodobniej został przekazany do antykwariatu. 
W tej sytuacji brat zaryzykował i posłał pieniądze na 
drugi kraniec świata. Potem była bardzo długa cisza 
i wreszcie przyszła… Paczka z książką, sprawdzana 
przez wiele kontroli celnych i z oznaczeniami zrobio-
nymi w Singapurze. A wewnątrz paczki znalazła się 
stara księga, z planami i własnoręcznie zrobionymi 
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mapami przez właściciela. Pierw-
szy kontakt z książką zrobił na nas 
wrażenie. Najpierw to pozytywne. 
Widzieliśmy wiele map i szkiców, 
które dawały nam nowe spojrze-
nie na rozmach bitwy pod Lima-
nową. Z drugiej jednak strony 
zablokowała nas bariera języko-
wa. Zaczął się potem dla nas czas 
długiego zastanawiania się jak 
skutecznie podzielić się tą wiedzą.  
Rozmawialiśmy, spotykaliśmy się, 
analizowaliśmy różne formy upo-
wszechniania wiedzy. Na szczę-
ście nie daliśmy się wciągnąć 
wtedy w wir przygotowań do ob-
chodów 100-lecia bitwy. Po pro-
stu pośpiech i pochopne decyzje 
przy takich przedsięwzięciach 
mogą działać na szkodę projektu. 
Czas na działanie przyszedł jesienią 2014 roku, kiedy 
z pytaniem o wydanie polskiego przekładu książki 
zwróciliśmy się do specjalistycznego wydawnictwa 
książek historycznych (również tych z przeszłości 
i w obcych językach) o nazwie „Napoleon V”.  Pierw-
sza rozmowa z właścicielem, pasjonatem wskazała 
nam, że jesteśmy na właściwej ścieżce. Nasze przeko-

nanie, co do właściwości wyboru 
potwierdziła jeszcze informacja, 
że do wydawnictwa, dosłownie 
kilka dni wcześniej, zgłosiła się 
młoda tłumaczka węgierska. Za-
częła się praca. Pani tłumacz od 
razu konsultowała tekst z redak-
cją pod względem historycznym. 
Tłumaczenia próbne wychodziły 
imponująco odkrywając zaska-
kujące treści. Pierwsze czytanie 
książki w całości przeze mnie 
miało miejsce podczas majowe-
go, długiego weekendu. Byłem 
pod wrażeniem rozmachu bi-
twy oraz nieświadomości o jej 
przebiegu, z którą żyliśmy przez 
lata. Chcieliśmy zdążyć z premie-
rą książki na początek czerwca, 
tak by mógł w niej uczestniczyć 

jeszcze mój brat Wojtek. Potem miał on wyjechać na 
kontrakt do Angoli. Jednak priorytetem w tym czasie 
stała się jeszcze jedna korekta dla dobra publikacji, 
którą zrobił brat pracując z oryginałem, co opóźniło 
upragnioną premierę. Ma się ona odbyć 26 czerwca 
w Muzeum Limanowskim już bez obecności brata.

Łukasz Kądziołka

fot. Tomasz Wajda
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KULTURA

PIERWSZA LIMANOWSKA WIOSNA POETYCKA
8 maja w Limanowskim Domu Kultury odbyła się 
pierwsza edycja nowej imprezy literackiej pod na-
zwą „Limanowska Wiosna Poetycka”. Organizatorami 
były Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna oraz 
Limanowski Dom Kultury, a patronat honorowy nad 
przedsięwzięciem objęli Burmistrz Miasta Limanowa 
Władysław Bieda oraz Starosta Limanowski Jan Pucha-
ła. Udało nam się zrealizować wszystko zgodnie z za-
łożeniami i ze swojej, organizacyjnej strony jesteśmy 
zadowoleni. Mamy nadzieję, że odczucia publiczności 
i zaproszonych gości były podobne oraz że druga edy-
cja tej imprezy odbędzie się już za rok – podkreślają 
organizatorzy.  
Spotkanie miało wymiar poetycko – muzyczny. Głów-
ną osią merytoryczną Limanowskiej Wiosny Poetyckiej 
było podsumowanie jubileuszowego, piątego kon-
kursu poetyckiego im. Zosi Smreczyńskiej pt. „Nie-
wyśnione sny”, którego patronami honorowymi byli 
Burmistrz Miasta Władysław Bieda oraz Starosta Lima-
nowski Jan Puchała. Najpierw jednak zabrzmiała mu-
zyka w wykonaniu Krystiana Jaworza. Zaprezentował 
on na początku krótki koncert, a następnie – w trakcie 
trwania całej imprezy – wypełniał muzycznym tłem 
prezentacje nagrodzonych wierszy we wszystkich 
konkursowych kategoriach. Autorami tych prezenta-
cji były młode aktorki z limanowskiego Teatru „Co się 
stało?!”: Joanna Mrózek, Agnieszka Leśniak, Karolina 
Kulig oraz Zuzanna Majeran. Moderatorem spotkania 
była ich starsza, bardziej doświadczona koleżanka – 
aktorka Marzena Ciuła, która profesjonalnie i ze swadą 
poprowadziła imprezę. Powitała na początek zgroma-
dzonych gości oraz wszystkich obecnych. Następnie 
opowiedziała o dotychczasowych edycjach konkursu, 

przedstawiła tegoroczne jury konkursu (witając prze-
wodniczącego – prof. dr hab. Bolesława Farona) oraz 
opowiedziała o tym, czym w zamierzeniu organizato-
rów ma być Limanowska Wiosna Poetycka. Następnie 
głos zabrali patroni honorowi konkursu – najpierw 
pomysłodawca Limanowskiej Wiosny Poetyckiej bur-
mistrz Władysław Bieda, potem Wicestarosta Lima-
nowski Mieczysław Uryga. Burmistrz m.in. dziękował 
uczestnikom konkursu za liczny udział, a wszystkim ze-
branym życzył udanego spotkania oraz wielu dobrych 
wrażeń. Wicestarosta z kolei zwracał uwagę na fakt, 
że mimo postępującego rozwoju technologicznego 
i wszystkiego co się z tym wiąże, nadal jest spore gro-
no młodych ludzi zainteresowanych od strony prak-
tycznej słowem pisanym. Przewodniczący komisji kon-
kursowej profesor Bolesław Faron (znawca twórczości 
Władysława Orkana, ojca Zosi Smreczyńskiej) podczas 
swojego wystąpienia ogólnie zrecenzował, od strony 
protokolarnej, konkurs. Zwrócił uwagę na najczęściej 
podejmowaną tematykę w tekstach. Podkreślił (moc-
no i raczej bez kurtuazji), że był to jeden z najlepiej zor-
ganizowanych konkursów w jakich uczestniczył jako 
juror bądź ekspert. Pogratulował także organizatorom 
realizacji całego inauguracyjnego przedsięwzięcia.
Nagrody w konkursie wręczane były w czterech kate-
goriach. Wręczał je przewodniczący jury konkursu oraz 
patroni czyli Władysław Bieda oraz w zastępstwie Jana 
Puchały – wicestarosta Mieczysław Uryga. Ostatnim 
punktem programu był porywający koncert w wyko-
naniu uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia 
im. Grażyny Bacewicz. Każdy obecny na imprezie mógł 
także odebrać sobie darmową pokonkursową antolo-
gię, zawierającą nagrodzone i wyróżnione teksty.
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AKTUALNOŚCI

E-BOOKI I WOLNE LEKTURY 
W LIMANOWSKIEJ BIBLIOTECE

DZIECI Z LIMANOWSKICH SZKÓŁ UCZĄ SIĘ PŁYWAĆ

Miejska Biblioteka Publiczna przypomina, że wzboga-
ciła swoje zbiory o nowy, „elektroniczny” dział. Książ-
nica wykupiła dla wszystkich czytelników dostęp do 
serwisu IBUK Libra. Dzięki temu czytelnicy mogą do-
datkowo i bezpłatnie korzystać z bazy prawie 1900 
książek w wersji elektronicznej. – IBUK Libra to inaczej 
platforma elektronicznych książek, która sukcesywnie 
i w sposób ciągły powiększa się. Każdy czytelnik li-
manowskiej biblioteki może mieć do tej bazy dostęp. 
W przypadku już zarejestrowanych czytelników należy 
przyjść do biblioteki, by otrzymać jednorazowe, bez-
płatne hasło dostępu do platformy. Rejestracji dokonu-

je się jeden raz, kod dostępu do platformy e-booków 
jest wydawany na okres roku, bezpłatnie. Dostęp do 
platformy z książkami jest możliwy z komputerów sta-
cjonarnych i urządzeń mobilnych, które posiadają do-
stęp do Internetu. – podkreślają pracownicy biblioteki. 
W bazie do której dostęp ma limanowska MBP znaj-
dują się tytuły, m.in. z zakresu nauk humanistycznych 
i społecznych, ekonomii, nauk przyrodniczych. Są też 
pozycje literatury pięknej, dziecięcej i młodzieżowej 
oraz wiele innych. 
Drugim, dodatkowym elektronicznym „działem” książ-
nicy jest dostęp do projektu o nazwie „Wolne Lektury”. 
Jest to biblioteka internetowa czynna 24 godziny na 
dobę, 365 dni w roku, której zasoby dostępne są całko-
wicie za darmo. Są one w wersji elektronicznej, do dar-
mowego otworzenia bądź pobrania w trzech wygod-
nych formatach. W zbiorze „Wolnych Lektur” znajduje 
się ponad 3.300 utworów, w tym wiele lektur szkol-
nych zalecanych do użytku przez Ministerstwo Edu-
kacji Narodowej. Katalog „Wolnych Lektur” powiązany 
jest bezpośrednio z katalogiem on-line limanowskiej 
książnicy. Należy jedynie odnaleźć w nim interesującą 
nas, odpowiednio opisaną, pozycję i można ją pobrać.  
Biblioteka zaprasza i zachęca do korzystania z tej for-
my dostępu do wiedzy.

Miasto Limanowa po raz trzeci bierze 
udział w małopolskim projekcie pn. 
„Już pływam” realizowanym w ramach 
zadania pn.” Zagospodarowanie czasu 
wolnego dla dzieci i młodzieży”. Pro-
jekt nauki pływania skierowany jest do 
uczniów klas I szkół podstawowych. 
Ma on na celu przede wszystkim na-
bycie podstawowych umiejętności 
pływackich, wzrost bezpieczeństwa 
poprzez edukację w zakresie bezpiecz-
nego korzystania z różnego rodzaju 
kąpielisk, jak i poprawę kondycji i pod-
niesienie ogólnej sprawności � zycznej uczniów mało-
polskich szkół podstawowych. 
W projekcie realizowanym przez Miasto udział bierze 
257 uczniów klas I limanowskich szkół podstawowych. 
Na krytej pływalni w Limanowej, pod okiem wykwa-
li� kowanych instruktorów, uczniowie będą nabywać 
umiejętności pływackich. Kurs obejmuje 20 godzin  
nauki pływania. Z uwagi na odległość dla uczniów 

ZSS Nr 2 i ZSS Nr 4 zapewniony jest dowóz na basen. 
Uczniowie mają również zagwarantowaną opiekę na-
uczycieli podczas realizacji zajęć pozalekcyjnych.

Ogólny koszt projektu wynosi 62.962,00 zł. Z budże-
tu Województwa Małopolskiego na realizację projektu 
Miasto Limanowa otrzymało pomoc � nansową w wy-
sokości 22.350,00 zł.
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PROMOCJA MIASTA

JARMARK Św. MARII MAGDALENY
z okazji 450-lecia Miasta Limanowa

19 lipca 2015 r.

W roku jubileuszu 450-lecia nadania Limanowej praw 
miejskich w lipcu zaplanowano Jarmark Historyczny 
Św. Marii Magdaleny.  Król Zygmunt August 12 kwietnia 
1565 r., na Sejmie w Piotrkowie (Trybunalskim), zezwolił 
Stanisławowi Jordanowi na podniesienie dziedzicznej 
wsi Ilmanowa do rangi miasta, przy zachowaniu dawnej 
nazwy. Przywilej ustanawiał również dwa doroczne jar-
marki, wypadające na dni Św. Marii Magdaleny (22.VII) 
i Mikołaja (6.XII) oraz cotygodniowe targi w soboty. Stąd 
w ramach roku jubileuszowego w niedzielę 19 lipca br. 
odbędzie się Jarmark Historyczny. Park Miejski w Limano-
wej zamieni się w historyczny obóz z XV i XVII wieku. 
Za sprawą grup rekonstrukcyjnych, takich jak: Gwardia 
Kasztelańska przy Stowarzyszeniu Dawna Mszana Dol-
na, Wolna Najemna Kompania Kasztelani Szymbark, 
Klub Oręża Dawnego Klinga z Nowego Targu, Bractwo 
Rycerskie Kasztelanii Sandeckiej, Zbójnicy Ondraszka przy 
Stowarzyszeniu Beskidzkie Smaki - uczestnicy jarmarku 
na terenie obozu będą mogli obejrzeć życie dawnych 
wojowników, mieszkańców miast i wsi oraz zbójników 
w okresie od XV do XVII wieku, m.in. namioty historycz-
ne, prace rzemieślników, kupców, kobiet na żarnach, kro-
snach, maglu. 
Imprezę rozpocznie korowód grup rekonstrukcyjnych,  
wystrzały z repliki XVIII-wiecznej armaty oraz odczytanie 
Aktu lokacyjnego Miasta Limanowa przez króla Zygmun-
ta Augusta. 
Z myślą o rodzinach z dziećmi zaplanowano grę miejską 
„Zostań kupcem, zbójnikiem, mistrzem cechu”. Gra będzie 
rozgrywana w trzech konkurencjach: „Najlepszy Kupiec”, 
„Najlepszy zbójnik”, i „Mistrz Cechu”. Uczestnicy wybierają 
konkurencję, w której chcą uczestniczyć i otrzymują spe-
cjalne Kartę Kupca, Zbójnika, Mistrza Cechu oraz mapkę 
z rozmieszczeniem punktów z zadaniami, na których będą 
otrzymywać punkty za zaliczenie zadania. Dla każdej ka-
tegorii będą przygotowane odpowiednie konkurencje, 
m.in. rzucanie podkową, pojedynek na miecze, odgad-
nąć zagadki, ciągnięcie armaty, tkanie, pisanie piórkiem, 
poznawanie tajemnic zielarskich i alchemicznych, zdoby-

cie skarbu.  Każdy kto ukończy zadania z karty otrzyma 
dyplom zdobycia zawodu oraz pamiątkę. Dla najlepszych 
czekają nagrody rzeczowe.
Mieszkańcy będą mogli również uczestniczyć w widowi-
sku historycznym „Dobijanie Targu”, które zostanie przy-
gotowane przez Zespół „Spod Kicek” z Mordarki. Zobaczy 
również pokaz tańca dawnego, walk rycerskich, insceni-
zację „Napad zbójników na karawanę kupiecką oraz ich 
obrona przez gwardzistów” oraz widowisko teatralne 
„Maglowanie, praca na żarnach, tkactwo” w wykonaniu 
Koła Gospodyń Wiejskich z Męciny.

Na zakończenie imprezy wystąpi gwiazda wieczoru – Ze-
spół „Żywiołak”, który tworzy muzykę w stylu folk. Ich mu-
zyka połączona z nutą współczesnego rocka, nawiązuje 
do polskich pieśni ludowych zgromadzonych przez Oska-
ra Kolberga, poezji Bolesława Leśmiana. 

WŚRÓD ATRAKCJI JARMARKU HISTORYCZNEGO 
ZNAJDĄ SIĘ:

STOISKO KALIGRAFICZNE nauka pisania piórem, pa-
miątkowe dyplomy uczestnictwa w jarmarku historycz-
nym z okazji 450-lecia Miasta, wytwarzanie pamiątko-
wych lakowych pieczęci z najstarszym herbem miasta 
Limanowa z 1565 r.
STOISKO ZIELARSKIE: dawne preparaty ziołowe, porady 
dawnych zielarek, magia ziołolecznictwa, smarowanie 
dziegciem.
W KUŹNI U KOWALA (XV – XVI wiek): pokaz sztuki ko-
walskiej, zwiedzanie dawnej kuźni, poznawanie pracy 
kowala, pamiątkowe podkówki i inne wyroby kowalskie,
KAT: zakłuwanie w dybach, „ścinanie” głowy lub innych 
członków toporem
KUCHNIA STAROPOLSKA: gulasz węgierski BOGRACZ, 
soczewica, miód, borówki, podpłomyki pieczone na bla-
sze na ognisku, chleb ze smalcem, ogórki, gomółki, sery 
owcze, kasza ze śliwkami lub z „omastą”
STARODAWNA ZAGRODA WIEJSKA - mini zoo z paste-
rzem – przewodnikiem, przejażdżka bryczką z koniami, 
kucyki dla dzieci,
STOISKO Z MILITARIAMI (XVII –XX wiek)
REGIONALNE STOISKA Z: 
- napojami: soki, wina, piwa, cydr i śliwowica, 
- produktami spożywczymi: miód, ser, śliwki, 

pieczywo tradycyjne, wędliny,
- rękodziełem i sztuką,
- pamiątkami historycznymi i regionalnymi,
WYSTAWA „Na szlaku wina i soli”- czynna od 18 lipca 
br. w Muzeum Regionalnym Ziemi Limanowskiej
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