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Przypomnę, że obejmuje ono nastę-
pujące ulice: ks. Kowalskiego, Kono-
pnickiej, Kilińskiego, Bulwary, 
Wąską do ul. Kopernika, Leśną od 
pot. Mordarka do torów kolejowych, 
Zięby, Źródlaną pod torami i Targo-
wą. Aktualnie otrzymaliśmy potwie-
rdzenie uzyskania dotacji i ogłoszony 
już został przetarg na realizację tego 
zadania. Prace budowlane powinny 
rozpocząć się w maju, a zakończyć 
w październiku 2016 r. 
Kolejno będziemy realizować budo-
wę miasteczka ruchu drogowego. 
Projekt ten uzyskał akceptację 
Zarządu Województwa i otrzymamy 
dotację 50% wartości zadania jednak 
nie więcej niż 200 tys. zł. Powstanie 
ono obok siłowni zewnętrznej pod 
szpitalem i będą tam umieszczone 
wszystkie występujące najczęściej 
skrzyżowania. Dzięki temu dzieci 
poznają prawie wszystkie znaki 
drogowe i ich zastosowanie oraz będą 
mogły zaznajomić się z różnymi 
sytuacjami na drodze. Aby podnieść 
atrakcyjność tego miejsca i tzw. 
„ścieżki zdrowia”, chcemy tam 
utworzyć wypożyczalnię gokartów 
napędzanych mięśniami nóg, czyli na 
pedały. Sądzę że razem z siłownią 
zewnętrzną utworzy to ciekawy 
zakątek dla dorosłych i dla dzieci. 
W styczniu złożyliśmy kolejny 
wniosek do Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko na dalszą 
rozbudowę sieci kanalizacyjnej 
i wodociągowej. To ten sam program 
z którego dokończyliśmy rozbudowę 
oczyszczalni ścieków, modernizację 
stacji uzdatniania wody i do tej pory 
rozbudowywaliśmy kanalizację. 
Ogólny koszt tego przedsięwzięcia 
planowany jest na kolejne ok. 13 mln 
zł. Liczymy tu na dotację w wyso-
kości ok. 6,6 mln zł, a po odzyskaniu 
VAT koszt z budżetu wyniesie 3,9 mln 
złotych. Wykonanie tego zadania 
spowoduje, że tereny w granicach 
aglomeracji, (teren o gęstej zabudo-
wie) będziemy mieli skanalizowane 

w całości. 
Dofinansowania do kanalizacji, 
budowy oczyszczalni oraz spraw 
wodociągowych nie będą trwały 
wiecznie, dlatego chcemy maksy-
malnie wykorzystać korzystne 
warunki  jakie mamy obecnie. 
Na dzień dzisiejszy pojemność 
oczyszczalni ścieków jest wystarcza-
jąca, ale biorąc pod uwagę fakt, że 
pojawiają się nowe zakłady (np. wró-
ciła produkcja lodów do Limanowej) 
czy też Gmina Limanowa chce 
skorzystać dla niektórych swoich 
terenów z naszej oczyszczalni to, aby 
nie doprowadzić do tego, że później 
będziemy pi ln ie  pot rzebować 
rozbudowy oczyszczalni, gdy nie 
będzie dotacji, chcemy to zrobić 
teraz. Opracowana została koncepcja 
rozbudowy oczyszczalni o 10 tys. 
RLM (Równoważna Liczba Mieszka-
ńców). Koszt takiej rozbudowy 
wyniósłby ok. 12 mln zł brutto. 
Jednak po odzyskaniu podatku VAT 
koszt netto pozostaje ok. 9,8 mln zł. 
Do tego dofinansowanie możemy 
uzyskać na poziomie 63% czyli 
ok. 6,1 mln zł, więc wkład własny jest 
wymagany na poziomie 3,7 mln zł. 
W związku z tym, złożyliśmy 
propozycję Gminie Limanowa, aby 
włączyła się do rozbudowy w 50% 
wkładu własnego, czyli w kwocie ok. 
1,85 mln zł w zamian za gwarancję 
przyjęcia ścieków od  5000 RLM. Dla 
nas zwiększenie pojemności o 5000 
RLM też byłoby na takich waru-
nkach, czyli za 1,85 mln zł z własnych 
środków. To naprawdę zarówno dla 
Miasta Limanowa,  jak i dla Gminy 
Limanowa jest bardzo korzystne 
finansowo i „odpuszczenie” takiej 
okazji byłoby całkowitym zaniedba-
niem. Zapewne nigdy już za tak niskie 
pieniądze na wkład własny, nie uda 
się rozbudować oczyszczalni ście-
ków. 
Ktoś może spytać czemu składamy 
taką propozycję Gminie Limanowa, 
niech oni sami się o siebie troszczą. 

Otóż,  proszę Państwa, prawie 
wszystkie potoki płynące przez 
miasto mają początek na terenie 
Gminy Limanowa lub przez nią 
przepływają dlatego dla nas ważne 
jest aby były one czyste. Składając  
Gminie propozycję uzyskania tanio 
możliwość oczyszczenia ścieków, 
potoki płynące przez miasto będą 
wcześniej czyste – a o to nam wszy-
stkim chodzi. 
W tym wniosku oprócz oczyszczalni 
ścieków, chcielibyśmy również ująć 
sprawy wody – kontynuowanie 
modernizacji stacji uzdatniania, ale 
również  uzyskanie nowych ujęć nie 
z rzeki lecz ze studni. W ostatnim 
czasie prowadzimy obiecujące 
rozmowy z Instytutami Geologiczny-
mi z Wrocławia oraz z Krakowa, 
z których wynika, że jest duża szansa 
pozyskiwania wody właśnie ze 
studni. Byłaby to zupełnie nowa 
jakość wody, o której wszyscy 
marzymy – taka jak w butelkach, 
które kupujemy w sklepie. Myślę że 
w następnym numerze Informatora 
będę mógł podać już więcej szczegó-
łów. 
Przygotowujemy się również do 
złożenia wniosku do funduszy 
subregionalnych na zagospodarowa-
nie Miejskiej Góry. Nie zapomnie-
liśmy o tym, wniosek będzie składany 
przed 17 marca tego roku.
Z programu wyłączamy kolejkę 
Wie-Li, bo nie chcemy, aby stało się 
tak jak poprzednio, że przy braku 
konkurencji na wykonawstwo takiej 
kolejki, znowu podyktowane zostaną 
nam kosmiczne ceny, które zablokują 
projekt – do kolejki można wrócić 
później. Wycofujemy się też ze stacji 
startowej dla paralotniarzy (konie-
czny zakup terenu), ale poszerzyli-
byśmy program o ścieżkę spacerowo 
rowerową od krzyża do górnej stacji 
narciarskiej. 
Przygotowujemy się także do rozbu-
dowy parku miejskiego i jego rewita-
lizacji. Szersze informacje na ten 

www.miasto.limanowa.pl  3www.facebook.com/MiastoLimanowaNr 19/2016

INFORMATOR MIEJSKI

Szanowni Państwo! 

Mieszkańcy Limanowej!

Pragnę Państwu przedstawić kolejny numer naszego Informatora, a w nim przybliżyć 

plany na 2016 rok. Obecnie mamy już więcej wiadomości na temat programów, które będą 

w tym roku uruchomione, dlatego nasze plany się konkretyzują. 

Pod koniec grudnia, gdy uchwalany był budżet miasta na 2016 rok tych informacji było 

niewiele, dlatego w uchwale budżetowej zapisaliśmy tylko inwestycję drogową w ramach 

Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, gdyż wiedzieliśmy, że to zadanie 

jest na wysokim miejscu na liście rankingowej i będziemy mogli je zrealizować. 



zachęciły do realizacji nowych 
planów i przyniosły zadowolenie 
z ich realizacji. Niech staną się 
c z a s e m ,  w  k t ó r y m  n a  n o w o 
rozbłyśnie ciepło rodzinne i wzaje-
mna życzliwość. Szczęść Boże!

temat zostaną zamieszczone w nastę-
pnym informatorze.
W kwietniu odbywać się będą spotka-
nia osiedlowe, na które już dziś 
zapraszam. Wtedy będziemy mogli 
swobodnie porozmawiać.
Sprawy w mieście idą w dobrym 
kierunku. Czasem zdarza się, że jest 
koło tego czy innego problemu trochę 
hałasu, ale proszę mi wierzyć dokła-
damy wszelkich starań, aby miasto się 
rozwijało, aby pozyskiwać środki 
zewnętrzne i aby Wasze pieniądze 

z podatków były rozsądnie i oszczę-
dnie wydawane.
Już niedługo Święta Wielkiej Nocy 
czas jakże dla Nas wszystkich ważny 
i wyczekiwany. Przyjmijcie Państwo 
na te dni szczere i z serca płynące 
życzenia.
Życzę Państwu wszystkiego co 
najlepsze, zdrowia, szczęścia zado-
wolenia. Aby nadchodzące Święta 
Zmartwychwstania  Pańskiego 
obudziły w nas dobro, przyjaźń, 
pogodę  ducha ,  nadz ie ję ,  aby 
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Władysław Bieda

Burmistrz Miasta Limanowa

Szanowni Państwo!

Upłynął już ponad rok od rozpoczęcia 
kadencji (2014-2018) Rady Miasta 
Limanowa. Miniony rok 2015 był 
okresem merytorycznej  pracy 
radnych, którzy zawsze kierowali się 
dobrem mieszkańców Limanowej. 
Wszystkie uchwały podejmowane 
przez Radę Miasta miały pozytywny 
wpływ na rozwój infrastruktury, 
promocji i rozwoju społeczno-
kulturalnego naszego miasta. Rada 
Miasta, ze szczególną troską zajmo-
wała się sprawami ludzi starszych, 
niepełnosprawnych, ubogich, którym 
w pełnym zakresie udzielana jest 
pomoc społeczna. Mieszkańcy, 
którzy zwracają się do Rady Miasta o 
pomoc w sprawach indywidualnych, 
zawsze traktowani są w sposób 
rzeczowy, tak, by w miarę możliwości 
prawnych i finansowych pozytywnie 
załatwić ich sprawy. Zawsze stałam 
na stanowisku, że Rada Miasta 
powinna spełniać służebna rolę 
w stosunku do mieszkańców i ich 
problemów, a jednocześnie powinna 
w sposób merytoryczny i zgodnie 
z prawem oraz oczekiwaniami mie-
szkańców tworzyć prawo miejscowe. 
Rada Miasta działa w oparciu 

o ustawę o samorządzie gminnym 
i Statut Miasta Limanowa. Jest 
organem uchwałodawczym i kontrol-
nym. Uchwały Rady Miasta wyko-
nuje Burmistrz wraz z pracownikami 
Urzędu Miasta, instytucjami kultury, 
jednostkami oświatowymi i opieku-
ńczymi. Wszystkim nam zależy na 
dobrym zarządzaniu  mias tem 
i dbaniu o rozwój każdej dziedziny 
życia. Dlatego wspólnie z Burmi-
strzem realizowaliśmy Uchwałę 
Budżetową za 2015, w której zapla-
nowano szereg zadań ważnych dla 
usprawnienia ruchu drogowego, 
ochrony środowiska, promowaniu 
zdrowego i aktywnego stylu życia, 
modernizacji gospodarki wodno-
ściekowej (budowa kanali-zacji, 
wodociągów, modernizacji stacji 
uzdatniania wody), promocji naszej 
ma łe j  o jczyzny,  zapewnien ia 
dostępności do nauki i opieki nad 
dziećmi. Zdaję sobie sprawę, iż jest 
jeszcze bardzo dużo do zrobienia, aby 
nasze miasto stało się miejscem 
dobrego życia, ale budżet miasta ma 
określone granice i trzeba zadania 
budżetowe z rozwagą planować i za-
dbać o pozyskiwanie środków 
zewnętrznych.
W minionym roku Rada Miasta 
obradowała na 16 sesjach i podjęła 
134 uchwały. Przed każdą sesją 
sprawy będące przedmiotem obrad 
były opiniowane i rozpatrywane 
przez Komisje Rady. Radni zgłosili 
szereg wniosków do realizacji, które 
dotyczyły spraw bieżących w po-
szczególnych osiedlach, wyrazili 
swoje stanowisko w sprawach 
istotnych dla naszego miasta oraz 
podejmowali liczne inicjatywy 
uchwałodawcze. Każdy radny pra-
cuje w dwóch wybranych komisjach 

merytorycznych: Komisji Oświaty, 
Zdrowia, Pomocy Społecznej (14 po-
siedzeń), Komisji Kultury, Sportu 
i Turystyki (14 posiedzeń), Komisji 
Gospodarki Komunalnej, Bezpie-
czeństwa, Porządku Publicznego 
i Ochrony Środowiska (14 posie-
dzeń), Komisji Rewizyjnej (14 
posiedzeń), Komisji Finansowo - 
Budżetowej (14 posiedzeń).
Korzystając z możliwości przedsta-
wienia pracy Rady Miasta serdecznie 
dziękuję mieszkańcom za rozmowy, 
sugestie i życzliwość. Proszę o dalszą 
współpracę dla dobra naszego miasta. 
Dziękuję Radnym Rady Miasta za 
zaangażowanie, zrozumienie i umie-
jętność dobrej współpracy. Za dobrą 
i merytoryczną współpracę chcia-
łabym podziękować również Burmi-
strzowi Miasta Limanowa Panu 
Władysławowi Biedzie.
Nie we wszystkim się zgadzamy, ale 
w sprawach kluczowych dla rozwoju 
Limanowej zawsze znajdujemy 
wspólny język. Uważam, że gdy 
interes miasta tego wymaga, zawsze 
powinniśmy się wznieść ponad 
różnice i podziały.
Szanowni Państwo, w związku ze 
zbliżającymi się Świętami Wielka-
nocnymi życzę - w imieniu radnych 
Rady Miasta Limanowa i swoim 
własnym - wszystkim mieszkańcom 
Limanowej, aby Zmartwychwstały 
Chrystus napełnił wszystkich poko-
jem i wiarą, dał siłę do pokonywania 
trudności dnia codziennego i pozwo-
lił z nadzieją patrzeć w przyszłość. 

Jolanta Juszkiewicz

Przewodnicząca Rady Miasta 



Wanda Półtawska 
Honorowym Obywatelem Miasta Limanowa

www.miasto.limanowa.pl  5

INFORMATOR MIEJSKI

Rada Miasta Limanowa Uchwałą Nr XIX/145/2015 z dnia 1 grudnia 2015 r. przyznała tytuł i medal 
Honorowy Obywatel Miasta Limanowa profesor Wandzie Półtawskiej. 13 lutego 2016 r. odbyła się 
uroczystość, na której Burmistrz Miasta Limanowa Władysław Bieda oraz Przewodnicząca Rady 
Miasta Jolanta Juszkiewicz wręczyli odznaczenie. Prof. Wanda Półtawska doktor nauk 
medycznych oraz specjalista w dziedzinie psychiatrii, profesor Papieskiej Akademii Teologicznej, 
harcerka, działaczka pro-life. Podczas II wojny światowej więziona w niemieckim obozie 
koncentracyjnym w Ravensbrück. Bliska przyjaciółka Jana Pawła II.

Wydarzenie rozpoczęło się mszą św. 
w Bazylice Matki Boskiej Bolesnej 
w Limanowej, sprawowaną w intencji 
Wandy Półtawskiej i jej bliskich. 
Koncelebrze przewodniczył biskup 
tarnowski Andrzej Jeż. Druga część 
uroczystości miała miejsce w Lima-
nowskim Domu Kultury.
Zgromadziła ona samorządowców, 
posłów, kapłanów, przedstawicieli 
lokalnych instytucji. Wśród bliskich 
profesor Półtawskiej była Stanisława 
Śledziejowska-Osiczko, przyjaciółka 
z czasów więzienia w Ravensbrück. 
W podniosły nastrój zgromadzonych 
wprowadził specjalnie przygotowany 
z tej okazji występ Chóru Mieszanego 
„Canticum Iubilaeum” oraz projekcja 
filmu „Duśka”.

Związki z Limanowszczyzną ...
Prof. Wanda Półtawska z regionem 
limanowskim zetknęła się już za 
czasów pierwszych wędrówek z Ka-
rolem Wojtyłą i swoim mężem prof. 
Andrzejem Półtawskim po okoli-
cznych górach.  Ich wędrówki 
głównie miały miejsce w Beskidzie 
Niskim i Bieszczadach. Jednak na 
tzw. krótkie wypady wyruszali 
w Gorce oraz Beskid Wyspowy. 

Powszechnie znane są szlaki Papie-
skie i miejsca gdzie wędrował Karol 
Wojtyła. Wielokrotnie razem byli 
w Limanowej, czy to w drodze do 
Nowego Sącza, czy jako punkt 
startowy do swoich górskich wypraw.
Wanda Półtawska od ponad 30 lat 
przyjeżdżała na wypoczynek do 
Chyszówek i Półrzeczek (Powiat 
Limanowski). Żółty szlak na Mogie-
licę jest jej szczególnie bliski. 
Informacja na temat tego szlaku, dzię-
ki niej pojawiała się w wielu publika-
cjach. To tam wiele razy wędrowali 
z Karolem Wojtyłą.
Wanda Półtawska, wielokrotnie brała 
udział w obchodach święta 11 listo-
pada na Przełęczy Rydza Śmigłego 
(gmina Dobra). Historię tego miejsca 
często ukazywała młodzieży z całej 
Polski, jako przykład bohaterstwa 
i odwagi. Przez co podkreślała sens, 
corocznych odwiedzin tego miejsca.
Profesor Półtawska jest autorką 
bestsellerowej książki „Beskidzkie 
Rekolekcje” wydanej przez Edycję 
Św. Pawła, gdzie autorka zachęca do 
odwiedzin tego regionu. Do czynienia 
własnych rekolekcji wśród gór 
Beskidu Wyspowego.
Na Limanowszczyźnie powstał też 
film i  książka „Jeden Pokój”, 

promująca region limanowski. 
Limanowa wielokrotnie gościła 
prof.Wandę Półtawską na organi-
zowanych spotkaniach i prelekcjach. 
Stąd wyszła iskra „Deklaracji Wiary”. 
Wanda Półtawska często powtarza, że 
pod koniec jej życia, jako dar dostała 
Limanową. I w sposób specjalny 
i wyjątkowy przez tą wybitną osobę, 
informacja o Limanowej rozprze-
strzenia się wśród jej przyjaciół.
„Dziękujemy Pani za udzielane nam 
wszystkim wskazówki – jak żyć, za 
częste wizyty w naszym mieście 
i spotkania z mieszkańcami, za 
„dobrą” pamięć o naszym mieście 
i jego mieszkańcach, za świadectwo 
o Świętym Janie Pawle II - mówił 
Burmistrz Miasta Władysław Bieda 
wygłaszając laudację na uroczys-
tości. Jestem pewny, że u nas zawsze 
będzie  s ię  Pani  czuła  dobrze 
i zawsze znajdzie tu Pani dobrych 
i życzliwych ludzi. W imieniu Rady 
Miasta oraz wszystkich jego mieszka-
ńców proszę o przyjęcie Tytułu 
i Medalu „Honorowy Obywatel 
Miasta  Limanowa”- w dowód 
wdzięczności za dotychczasową 
pamięć o nas i naszym mieście, 
a także w uznaniu Pani dotychcza-
sowych osiągnięć”.

www.facebook.com/MiastoLimanowaNr 19/2016
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Inwestycyjne podsumowanie 2015 roku
POIiŚ - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

1. Wybudowano 8,7 km kanalizacji sanitarnej wraz 
z 1 przepompownią oraz zmodernizowano 3,7 km starej 
sieci kanalizacyjnej. Rozbudowana sieć kanalizacyjna 
dała możliwość zrzutu ścieków dla 834 osób. 

2. Wybudowano 3,2 km sieci wodociągowej z dwiema 
hydroforniami oraz zmodernizowano 0,6 km starej sieci 
wodociągowej. Rozbudowana sieć wodociągowa dała 
możliwość przyłączy dla 276 osób. 

3. Zmodernizowano oczyszczalnię ścieków, głównie 
w zakresie gospodarki osadowej.

4. Zmodernizowano przepompownie ścieków przy 
ul. Lipowej.

5. Zmodernizowano Stację Uzdatniania Wody przy 
ul. Starodworskiej głównie w zakresie metody dezyn-
fekcji wody. 

Koszt całej inwestycji to 23,4 mln zł, w tym pozyskane 
z programu środki uzyskano w wielkości 10,5 mln zł.



NPPDL - Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych

1. Przebudowano poprzez zmianę podbudowy, wymianę 
nawierzchni, odwodnienie ulic, remont chodników 
i parkingów, drogi na osiedlu Józefa Marka, a także 
ul. Jordana i  ul. Spacerową oraz drogi na Osiedlu 
Zygmunta Augusta.

2. Wymieniono ogrodzenia przy ZSS Nr 3, przy 
przedszkolu i żłobku  - ponad 500 mb.

3. Wyremontowano i wybudowano oświetlenia. 

4. Przebudowano sieć gazową  -  200 mb.

5. Wykonano place na kontenery śmieciowe w ilości 5 szt.
2 26. Wykonano 8,1 m  nawierzchni bitumicznej, 372 m  

2chodników, 3,3 m  placów parkingowych  27 szt. lamp. 

Koszt całej inwestycji to 3.963.135,75 zł w tym środki 
pozyskane z Narodowego Programu Przebudowy 
Dróg Lokalnych  w wysokości  1.981.568,75 zł.

www.miasto.limanowa.pl  7
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Inwestycje drogowo-mostowe
1. Wykonano remont dróg gminnych ulic: Wiejskiej, 
Grunwaldzkiej (boczna), Narutowicza, Harcerskiej, 
Rzecznej, Bulwary, Bednarzy. W ramach wykonanych 

2remontów dróg odbudowano 4.980 m  nawierzchni 
asfaltowych wraz z odwodnieniem dróg za łączną kwotę 
509.185 zł. W przypadku ul. Harcerskiej uzyskano 
dotację z budżetu państwa w wys. 67.029 zł w ramach 
środków przeznaczonych na usuwanie skutków klęsk 
żywiołowych. 

2. Wykonano remont mostu w ul. Grunwaldzkiej 
o długości 35 mb i szerokości 10,20 m.

W  ramach remontu wykonano nową nawierzchnię mostu 
2 2– 502 m , nowe szerokie chodniki – 80,8 m , 

zamontowano nowe bariery ochronne – 28 mb oraz 
wyremontowano instalacje biegnące pod konstrukcja 
mostu: wodociągową, elektryczną, teletechniczną. 

Koszt wykonanych robót to 446.238,80 zł, w tym 
dotacja z budżetu państwa w wys. 141.855 zł w ramach 
środków przeznaczonych na usuwanie skutków klęsk 
żywiołowych.

www.miasto.limanowa.pl  8 www.facebook.com/MiastoLimanowa Nr 19/2016
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Inwestycje w obiektach oświatowych
W budynku Zespołu Szkół Samorządowych Nr 1 
wyremontowano powierzchnie piwnic, w których 
wykonano: częściową renowację i uzupełnienie tynków, 
wymianę instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, 
wentylacji i C.O. z dostosowaniem do istniejącej 
instalacji budynku, wymianę warstwy posadzki na 
gruncie, wymieniono ścianki  działowe w pomieszcze-
niach sanitarnych i ułożono płytki ceramiczne, 
wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, przemalowano 
wszystkie pomieszczenia. 

Wartość  wykonanych robót:  341.381,21 zł.

Oświetlenie ulic
1. Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Marszałko-
wicza w Limanowej - Wartość wykonanych robót: 
32.706,01 zł. W ramach wykonanego zadania wykonano 
montaż 6 szt. opraw oświetleniowych oraz zmoderni-
zowano skrzynię sterowania oświetleniem. 

2. Rozbudowa oświetlenia ulicznego ul. Walecznych 
(uzupełnienie) oraz budowa oświetlenia ulicznego przy 
ul. Paderewskiego i ul. Rejtana. W ramach wykonanego 
zadania wykonano montaż 6 szt. opraw oświetleniowych.  

Wartość wykonanych robót:  10.917,77 zł  
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Plany inwestycyjne na 2016 r. i lata następne
POIiŚ - Program Operacyjny 
Infrastruktura i Środowisko

Miasto Limanowa w styczniu 2016 r. 
złożyło wniosek o dofinansowanie 
zadań w ramach Programu Operacyj-
nego Infrastruktura i Środowisko 
w zakresie:

1. Wybudowania 14,6 km kanalizacji 
sanitarnej oraz 2 przepompowni 
ścieków. Planowana rozbudowa sieci 
kanalizacyjnej da możliwość doda-
tkowego zrzutu ścieków dla 764 osób. 
Rozbudowa sieci kanalizacyjnej 

Rozbudowa oczyszczalni ścieków

Możliwości techniczne i technolo-
giczne pracującej oczyszczalni 
ścieków w Limanowej w pełni 
zabezpieczają oczyszczanie,  obecnie 
odbieranych ścieków. Ciągła rozbu-
dowa sieci kanalizacyjnej, zapotrze-
bowanie terenów innych samorządów  
graniczących z Miastem Limanowa, 
szczególnie Gminy Limanowa, 
wymaga od nas podjęcia działań 
mających na celu rozbudowę oczy-
szczalni w najbliższej perspektywie. 
Miasto Limanowa zleciło w związku 
z tym opracowanie koncepcji jej 
rozbudowy przy założeniu doprow-
adzania do niej wielkości ładunków: 
od 10.000 RLM (mieszkańców 
równoważnych). Dla tak powięk-
szonej oczyszczalni określono 
możliwe i konieczne kierunki jej 
rozbudowy, w 3 wariantach.
Przeanalizowano również możliwość 
etapowania realizacji  każdego 

planowana jest na osiedlach: osiedle 
przy ul. Kochanowskiego, ul. Naruto-
wicza, ul. Jabłonieckiej, Marszałko-
wicza i Flizaka,  ul. Żwirki i Wigury, 
ul. Podhalańska, osiedle przy ul. Ks. 
Rachwała, ul. Kasprowicza, ul. Źród-
lanej, ul. Kolejowej, ul. M.B.Bolesnej 
(osiedle przy pot.  Mordarka), 
ul. Polna – etap 1, ul. Mały Rynek, 
w rejonie ul. Bednarczyka, Cepie-
lika, Beka, Bugaja, Gawrona i Żuław-
skiego, osiedle przy ul. Biedronia, 
ul. Grunwaldzkiej, ul. Kusociń-
skiego, ul. Lipowej, ul. Krakowskiej, 

ul. Fabrycznej, ul. Rupniowskiego – 
etap 2

2. Wybudowania 5,0 km sieci 
wodociągowej. Planowana rozbu-
dowa sieci wodociągowej da możli-
wość przyłączy dla 268 osób. 
Rozbudowa sieci wodociągowej 
planowana jest na osiedlach: osiedle 
przy ul. Podhalańskiej, ul. Biedronia,
ul. Grunwaldzkiej, osiedle przy 
ul. Ks. Rachwała i Kasprowicza, 
ul. Kolejowej, ul. Źródlanej, osiedle 
przy ul. Krakowskiej.

z wariantu. Rozbudowa oczyszczalni 
nie dotyczy wszystkich istniejących 
obiektów w oczyszczalni i bazuje na 
tej samej technologii biologicznego 
oczyszczania ścieków w reaktorach 
SBR. W ramach opracowania, 
Wykonawca wykonał:
- wielowariantowe rozwiązanie  
rozbudowy oczyszczalni (3 warianty)
- określił dla każdego z wariantów 
energochłonność
- określ i ł  dla poszczególnych 
wariantów koszty inwestycyjne 
i eksploatacyjne.

W związku ze złożonym wnioskiem 
Gminy Limanowa dotyczącym 
możliwości zrzutu ścieków do miej-
skiej oczyszczalni od  mieszkańców 
gmin, szczególnie z miejscowości 
Stara Wieś, Miasto zaproponowało 
porozumienie, które miałoby na celu 
wspólną realizację jej rozbudowy. 
Bazując na danych opracowanej 
koncepcji w projekcie porozumienia, 

Miasto proponuje: udostępnienie 
Gminie Limanowa możliwości zrzutu 
ścieków rozbudowanej oczyszczalni 
dla 5 000 RLM. Przy czym cena za 
o d p r o w a d z a n i e  ś c i e k ó w  o d 
gospodarstw i innych podmiotów 
będzie równa cenie, za jaką odpro-
wadzane są na terenie Miasta 
Limanowa. Ponadto Miasto jako 
inwestor przedsięwzięcia będzie 
występowało z wnioskiem o środki 
zewnętrzne z Programu Opera-
cyjnego Infrastruktura i Środowisko 
tak, że koszt Gminy Limanowa 
sprowadzałby się do wielkości 50% 
wkładu udziału własnego.  Ze 
wstępnej analizy bezwzględnie 
wynika, że proponowane rozwiązanie 
dla Gminy Limanowa jest znacznie 
korzystniejsze od alternatywy 
budowy własnej oczyszczalni dla 
założonej wielkości zrzucanych 
ścieków. 
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Dalsza rozbudowa (modernizacja 
stacji uzdatniania)

W kolejnych etapach modernizacji 
Stacji Uzdatniania Wody (SUW) 
Miasto planuje:

1. Montaż urządzeń do wysoko-
sprawnej koagulacji;

2. Zbiorniki wody czystej (moderni-
zacja dwóch zbiorników istniejących 
i budowa jednego nowego zbiornika);

3. Rozbudowę hali filtrów;

4. Montaż pompowni wody sklaro-
wanej i wody czystej;

5. Modernizację bloku chemicznego 
(korekta pH wody uzdatnionej).

6. Wymianę sieci między obiekto-
wych;

7. Modernizację gospodarki osado-
wej.

Informacja  o   koniecznośc i 
wykonania przyłączy kanalizacji 
do końca czerwca 2016 r.

Właściciele nieruchomości położo-
nych w rejonie: osiedla Chmielnik, 
ulic: M. B. Bolesnej, Bocznej, 
Sienkiewicza, Krakowskiej, Dębo-
wej, Drożdża, Musiała, Bednarzy 
zgodnie z umową podpisaną przez 
Miasto Limanowa z Wojewódzkim 
Funduszem Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej są zobowiązani 
w terminie do 30.06.2016 r. wykonać 
przyłącza kanalizacyjne i wodocią-
gowe do sieci wykonanej w ramach 
zadania.  

PGiPID program gminnej i powia-
towej infrastruktury drogowej - 
2016

W październiku ubiegłego roku, 
złożono wniosek o dofinansowanie 
zadań w ramach programu gminnej 
i powiatowej infrastruktury drogowej 
na 2016 r. w zakresie: 

1. Rozbudowy, przebudowy i remon-
tu odcinków dróg gminnych o łącznej 
długości 1 488 mb w osiedlu Cen-
trum, w rejonie dworca przy ul. Tar-
gowej oraz placu targowego przy 
ul. Bulwary. 

2. Rozbudowa obejmuje ul. Leśną 
w zakresie poszerzenia jezdni do
5,00 m, budowy chodnika, remontu 
pobocza, przebudowy w rejonie 
skrzyżowania z ul. Kopernika, bu-
dowy odwodnienia drogi.

3. Przebudowa obejmuje ul. Ks. Ko-
walskiego, ul. Konopnickiej, ul. Bul-
wary I, ul. Leśną (poniżej ul. Koper-
nika), ul. Kilińskiego, w zakresie 
ujednolicenia szerokości jezdni dróg 
od 3,50 m do 6,00 m, wymiany 
nawierzchni, odwodnienia dróg, 
budowy i remontu chodników oraz 
miejsc postojowych, budowy oraz 
renowacji odwodnienia dróg,  rozbu-
dowy oświetlenia ulicznego ul. Kono-
pnickiej i ul. Kowalskiego.

4. Remont obejmuje ul. Targową, 
ul. Wąską (poniżej ul. Kopernika), 
ul. Bulwary II, ul. Źródlaną i ul. Zięby 
w zakresie wymiany nawierzchni, 
wymiany krawężników, obrzeży, na-

wierzchni chodników i korytek ście-
kowych, renowacji odwodnienia. 

5. Remont kładki pieszej na potoku 
Mordarka w ciągu ul. Kilińskiego 
obejmuje zabezpieczenie antykoro-
zyjne powierzchni stalowych, napr-
awę i malowanie konstrukcji nośnej, 
naprawę konstrukcji pomostu

W ramach tej inwestycji planowane 
2jest wykonanie 5.822 m   nawierzchni 
2bitumicznej, 2.540 m  chodników,  

2866 m   miejsc parkingowych, 21 szt. 
lamp. Koszt całej inwestycji szacuje 
się na kwotę 3.171.246,48 zł, w tym 
środki pozyskane z Programu Gmin-
nej i Powiatowej Infrastruktury Dro-
gowej w wysokości  1.585.623 zł.

P G i P I D  p r o g r a m  g m i n n e j 
i  powiatowej infrastruktury 
drogowej - 2017

Miasto Limanowa obecnie przygoto-
wuje projekt przebudowy dróg w ra-
mach Programu Gminnej i Powia-
towej Infrastruktury Drogowej na rok 
2017 w zakresie:

1. Przebudowa i remont ul. Fabry-
cznej oraz dróg na osiedlu przy ul. 
W.Witosa w Limanowej, budowa 
chodników i miejsc postojowych.

2. Przebudowa i remont ul. Grani-
cznej od ul. Piłsudskiego do torów 
kolejowych oraz dróg na osiedlu  przy 
ul. Piłsudskiego – teren od ul. Grani-
cznej do ul. Ceglarskiej, budowa 
chodników i miejsc postojowych.



Inwestycje  drogowo-mostowe

1. W bieżącym roku, przygotowy-
wane są uproszczone dokumentacje 
na wykonanie  poprawy nawierzchni 
na drogach: ul. Klonowej, ul. Ks. 
Rachwała, ul. Por. Jana Wróbla, 
ul. Akacjowej. W miarę pozyskiwania 
środków finansowych z wszystkich 
możliwych źródeł, zakres robót dro-
gowych będzie sukcesywnie zwię-
kszany. 

2. Miasto Limanowa złożyło wniosek 
do Wojewody na odbudowę dróg w 
ramach usuwania klęsk żywio-
łowych. Wniosek dotyczy zadań:  
- remont drogi gminnej ul. Owocowej 
w km 0+120-0+620 – koszt zadania 
szacuje się na kwotę 170.000 zł, 
w tym środki z dotacji w wys. 
136.000 zł,
-  remont drogi gminnej ul. Witka-
cego w km 0+000-0+240 – koszt za-

Inwestycje w miejskich obiektach 
oświatowych

Miasto planuje wykonanie:
1. Budowę boiska sportowego przy 
Zespole Szkół Samorządowych Nr 1, 
obecnie przygotowany jest projekt 
budowlany, a zakres jego dotyczy:
- przebudowy sieci gazowej, kanali-
zacji sanitarnej i deszczowej,
- budowy boiska sportowego o nawie-
rzchni poliuretanowej z bieżnią 
prostą 30 m trzytorową,  skocznią do 
skoku w dal oraz rzutnią do pchnięcia 
kulą,
- budowy ogrodzenia.

2. Dostosowanie obiektów przed-
szkoli do wymaganych warunków 
bhp i ppoż. – wykonywany jest 
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dania szacuje się na kwotę 90.000 zł, 
w tym środki z dotacji w wysokości 
72.000 zł,
- remont kładki pieszej na pot. Staro-
wiejskim w ciągu ul. Sikorskiego – 
koszt zadania szacuje się na kwotę 
90.000 zł, w tym środki z dotacji 
w wysokości  56.000 zł.

3. W ramach oszczędności MRPO 
Miasto Limanowa złożyło wniosek o 
refundację kosztów na zadania 
drogowe już wykonane i sfinanso-
wane ze środków własnych w latach 
poprzednich. Miasto zestawiło zada-
nia na łączną kwotę 2.197.710,31 zł 
i w ramach zadania pn.: „Dostępność 
komunikacyjna mieszkańców po-
przez odbudowę i remont dróg 
gminnych w Limanowej wystąpiło 
o dofinansowanie w wysokości 
1.868.053,76 zł. Wniosek Miasta 
został wstępnie zakwalifikowany do 

dofinansowania kwotą w wys. do 
1.000.000 zł, która ostatecznie została 
określona na 220.000,00 zł. Obecnie 
trwa kwalifikacja merytoryczna 
złożonego wniosku.

4. Wykonano projekt Rozbudowy 
ulicy Lipowej w Limanowej wraz 
z rozbiórką istniejącego i budową 
nowego mostu na potoku Starowiej-
skim oraz rozbudową i przebudową 
infrastruktury technicznej i kolidu-
jącego uzbrojenia. Trwa procedura 
uzyskania pozwolenia na jego 
budowę. 

5. Złożono wniosek o pozwolenie na 
budowę dla zadania pn.: „Przebu-
dowa istniejącego skrzyżowania 
drogi krajowej nr 28 z drogami 
gminnymi ul. Kopernika i Kolejowa 
w Limanowej wraz z przebudową 
inf ras t ruktury  technicznej  na 
działkach nr 87 i 285/5”.

projekt przebudowy Miejskiego 
Przedszkola Nr 1 w zakresie przebu-
dowy klatki schodowej. Wykonany 
jest projekt i uzyskane pozwolenie na 
rozbudowę budynku Miejskiego 
Przedszkola Nr 2. Projekt obejmuje 
rozbudowę przedszkola poprzez 
nadbudowę tarasu na poziomie parte-
ru o dwie kondygnacje w wyniku 
czego powstanie sala przedszkolna, 
sanitariat, szatnia, sala ćwiczeń i ga-
binet. 

3. Przebudowę klatki schodowej 
w budynku Miejskiego Żłobka. Mia-
sto dodatkowo podejmuje usilne 
starania o środki zewnętrzne na 
poprawę efektywności energetycznej 
obiektów użyteczności publicznej, 

obejmujących budynki: Żłobka, 
Miejskich Przedszkoli Nr 1 i Nr 2, 
Zespołów Szkół Samorządowych 
nr 1, 2, 3, 4, Urzędu Miasta Limano-
wa, budynku przy ul. Spacerowej 8. 
W budynkach tych planowana jest 
przebudowa kotłowni, instalacji 
c.w.u i instalacji c.o., wymiana oświe-
tlenia na energooszczędne, montaż 
instalacji fotowoltaicznej. Koszt pro-
jektu opiewa na kwotę 7.489.930,20 
zł ,  planowane dofinansowanie 
z Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Małopolskie-
go na lata 2014-2020 w wysokości 
4.493.958,12 zł. 



Oświetlenie ulic:

Obecnie przygotowane są projekty do 
budowy oświetlenia ulic:
- projekt budowlany budowy sieci 
niskiego napięcia 0/4kv oświetlenia 
drogowego wydzielonego przy 
ul. Gajowej -  koszt:  87.265,78 zł,
- projekt budowy sieci niskiego na-
pięcia 0,4kV oświetlenia drogowego 
wydzielonego przy ul. Willowej -  
koszt:  97.883,83 zł,
- projekt budowlany oświetlenia 
drogowe ul. Szymanowskiego,
- projekt przebudowy sieci niskiego 
napięcia ze stacji trafo „Limanowa 
16” polegająca na podwieszeniu po 
słupach istniejących przewodu 
oświetleniowego i opraw oświetle-
niowych - ul. Jabłoniecka – koszt:  
6.848,47 zł.
Ponadto w trakcie projektowania jest:
-  projekt  budowy oświet lenia 
ulicznego ul. Wiejskiej, 
- projekt budowlany i wykonawczy 
na budowę oświetlenia ulicznego 
ul. Beskidzkiej od strony ul. J. Marka.

Miasto czyni usilne starania o pozys-
kanie dodatkowych środków finanso-
wych na zrealizowanie zamierzeń 
w zakresie budowy oświetlenia ulic 
miejskich.

Opracowanie Gminnego Programu 
Rewitalizacji na lata 2016-2020

Miasto  jest w trakcie opracowywania 
Gminnego Programu Rewitalizacji 
Miasta Limanowa. Rewitalizacja 
stanowi proces wyprowadzania ze 
stanu kryzysowego obszarów zdegra-
dowanych, prowadzony w sposób 
kompleksowy, poprzez zintegrowane 
działania na rzecz lokalnej społeczno-
ści, przestrzeni i gospodarki, skon-
centrowane terytorialnie, prowa-
dzone przez interesariuszy rewita-
lizacji na podstawie gminnego 
programu rewitalizacji. Zatwier-
dzony GPR Miasta Limanowa będzie 
podstawą otrzymania dofinansowa-
nia w ramach obecnych naborów na 
działania i elementy infrastruktury 
wyszczególnione w jego opracowa-
niu.  
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Dzienny dom „Senior-WIGOR” 
w Limanowej otwarty

12 stycznia br. odbyła się uroczystość oficjalnego otwarcia i poświęcenia Dziennego Domu „Senior-
WIGOR” w budynku przy ul. Spacerowej w Limanowej. Placówka posiada pomieszczenia do 
ćwiczeń i fizjoterapii, w pełni wyposażony salon, pokój wypoczynkowy, kuchnię z jadalnią, pokój 
socjalny z kącikiem komputerowym, a także łazienki dostosowane do potrzeb osób 
niepełnosprawnych.

Symbolicznego otwarcia – przecięcia 
wstęgi - w nowej placówce służącej 
limanowskim seniorom dokonali: 
ks .  d r  Wies ław P io t rowski  – 
proboszcz limanowskiej parafii, 
Władysław Bieda Burmistrz Miasta 
Limanowa, Jolanta Juszkiewicz 
Przewodnicząca  Rady Mias ta 
Limanowa oraz kierownik placówki 
Wiktoria Zelek. Następnie ks. dr 
Wiesław Piotrowski poświęcił 
budynek oraz wszystkie pomiesz-
czenia placówki. W ceremonii 
otwarcia i poświęcenia Dziennego 
Domu brali udział również radni 
Rady Miasta Limanowa, dyrektorzy 
mie j sk ich  j ednos tek  ku l tu ry, 
dyrektorzy limanowskich szkół, 
przedstawiciele stowarzyszeń, ale 
przede  wszys tk im uczes tn icy 
korzystający z usług Dziennego 
Domu „Senior-WIGOR”. Podczas 
spotkania wszyscy zebrani nie 
ukrywali zadowolenia z nowo 
powstałej placówki, jakże potrzebnej 
dla seniorów, składając podziękowa-
nia i gratulacje na ręce włodarza 
miasta Burmistrza Władysława 

Biedy. Na zakończenie uroczystości, 
p rzed  uczes tn ikami  i  gośćmi 
z programem artystycznym „Po 
kolędzie”, wystąpiła Grupa Kolędni-
cza „Herody” z Zespołu Szkół 
Samorządowych Nr 3, pod opieką 
wychowawczyni Bożeny Zoń i akom-
paniamencie pana Antoniego Kędro-
nia. Grupa ta zdobyła I miejsce 
w tegorocznym Konkursie Szopek 
i Grup Kolędniczych. Spotkaniu 
otwarcia Domu Dziennego „Senior-
WIGOR” towarzyszyła świąteczna, 
radosna i życzliwa atmosfera, która 
połączyła pokolenia. 
Miasto Limanowa uzyskało dofinan-
sowanie na utworzenie nowej jedno-
stki Dzienny Dom „Senior-WIGOR”, 
z wieloletniego programu „Senior-
WIGOR” na lata 2015 - 2020 realizo-
wanego przez Ministerstwo Pracy 
i Polityki Społecznej. Kwota dotacji 
wyniosła 243.200,00 zł, przy całko-
witym koszcie inwestycji 340.000,00 
zł plus koszty wyposażenia budynku. 
Z budżetu państwa została również 
sfinansowana część kosztów prowa-
dzenia placówki w miesiącu grudniu, 
pozostałe koszty ponosi miasto oraz 
częściowa odpłatność pobierana od 
uczestników. Od listopada 2015 r. 
trwa nabór seniorów chętnych do 
korzystania z oferty Dziennego 
Domu „Senior-WIGOR”. Z projektu 
mogą skorzystać osoby niepracujące, 

powyżej 60 roku życia.  Korzystanie 
ze świadczeń  domu jest częściowo 
odpłatne.  Osoby samotnie gospoda-
rujące  osiągające miesięczny dochód 
do 634 zł i  osoby w rodzinie 
osiągające miesięczny dochód do 514 
zł nie będą ponosić żadnej opłaty. 
W chwili obecnej z usług Dziennego 
Domu „Senior – WIGOR” korzysta 
20 osób. W placó-wce znajduje się 6 
pomieszczeń m.in.: w pełni wyposa-
żona kuchnia z częścią jadalnią, 
pomieszczenie do ćwiczeń i fizjote-
rapii z urządzeniami do terapii 
ruchowej ,  salon z  kompletem 
wypoczynkowym, telewizorem oraz 
mini czytelnia z kącikiem kompute-
rowym, pokojem do odpoczynku 
z leżankami, łazienka(w tym łazienka 
dostosowana do potrzeb osób 
niepełnosprawnych). Dzienny Dom 
„Senior-WIGOR” zapewnia wsparcie 
obejmujące: szeroko pojętą aktywiza-
cję, w tym ofertę prozdrowotną 
obejmującą zajęcia w zakresie 
aktywności  ruchowej, fizjoterapii, 
realizację potrzeb uczestników 
w aspekcie kulturalnym, rekrea-
cyjnym i towarzyskim, możliwość 
korzystania z telewizji,  prasy, 
biblioteki oraz komputera i internetu, 
dwudaniowy obiad, pomoc w załat-
wianiu spraw osobistych i urzędo-
wych. 
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Miasteczko rowerowe 
Miasto Limanowa złożyło wniosek 
do udziału w konkursie pn.: „Budowa 
miasteczek ruchu drogowego (rowe-
rowego) w województwie małopol-
skim”. Wniosek został pozytywnie 
rozpatrzony (byliśmy samorządem, 
który otrzymał największa ilość 
punktów służących do oceny mery-
torycznej wniosku). Stąd też infor-
macja, że inwestycja realizowana 

będzie jeszcze w tym roku ! 
Budowa miasteczka ruchu drogo-
wego ma na celu zwiększenie 
świadomości korzystania z infrastru-
ktury drogowej wśród dzieci i mło-
dzieży. 
Miasteczko ruchu drogowego jest 
idealną formą nauki poprzez zabawę. 
Taka inicjatywa ma na celu naukę 
przepisów ruchu drogowego, korzy-

stania z dróg, placów jak również 
poszanowania praw osób niepełno-
sprawnych. Lokalizację miasteczka 
przewiduje się przy ul. Kusoci-
ńskiego, zwanej „Ścieżką zdrowia”. 
W sąsiedztwie znajduje się boisko 
sportowe, siłownia plenerowa, 
ścieżka rowerowa, także miasteczko 
ruchu drogowego stanowi idealne 
dopełnienie sąsiednich funkcji. 

Nowe wiaty przystankowe
Miasto Limanowa zakupiło siedem 
wiat przystankowych wraz z gablo-
tami informacyjnymi oraz dodatkowo 
osiem gablot informacyjnych na 
przystanki z opłat uzyskanych za 
korzystanie z przystanków komu-
nikacyjnych na terenie miasta 
Limanowa. Wiaty będą montowane 
na przystankach na wiosnę. Lokali-
zacja wiat przewidziana jest na 
przystankach: przy ul. Piłsudskiego, 
ul. Zygmunta Augusta, ul. Żwirki 
i Wigury, ul. Łososińskiej, ul. Staro-
dworskiej, ul. Kościuszki, ul. M. B. 
Bolesnej .  Natomiast ,  gablotki 
informacyjne zostały już zamon-
towane na przystankach komuni-
kacyjnych przy ul. Piłsudskiego 
i ul. Krakowskiej. Na gablotach infor-

macyjnych zostały wywieszone 
informacje o rozkładach jazdy linii 
komunikacyjnych kursujących przez 
teren Miasta Limanowa. Powstały 
również nowe przystanki na terenie 
miasta, np. na drodze krajowej nr 28 
przystanki po obu stronach przy ul. 
Piłsudskiego w okolicach skrzyżo-

wania z ul. Słoneczna. Działania te 
poprawią ogólną estetykę miasta, 
a przede wszystkim wygodę korzy-
stających pasażerów z usług komuni-
kacyjnych. 
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Rozszerzenie Strefy Płatnego Parkowania 

Nowy rok przyniósł nam zmiany 
w obszarze działania Strefy Płatnego 
Parkowania. Strefą objęte zostały 
ulice: Jordana oraz Spacerowa, jak 
również rozszerzono strefę na ulicach 
Bronisława Czecha i Ks. Łazar-
skiego. Zapewne są zdania, że 
niepotrzebnie rozszerza się strefę 
o miejsca przy cmentarzach.
Niemniej jednak doświadczenia 
z dotychczasowego wykorzystania 
tych miejsc pokazały, że zmiany są 
niezbędne. Bardzo często na tych  
miejscach postojowych parkowały 
pojazdy, które zajmowały parking na 
cały dzień, a osoby przyjeżdżające na 
cmentarz nie miały gdzie zaparko-
wać. Dlatego uważamy, że lepiej 

będzie, gdy zapłacimy kilka groszy za 
postój, zamiast parkować w dalekiej 
odległości od cmentarza, gdyż  
miejsca parkingowe są zajęte przez 
osoby do tego nieuprawnione. 
Przypomnijmy, że już za 20 groszy 
możemy sob ie  wykupić  b i le t 
postojowy na 12 minut w strefie B. 
Wprowadzone zostały również 
istotne zmiany w działaniu strefy i tak 
czas, w którym musimy zapłacić za 
postój w strefie, został określony od 
poniedziałku do piątku w godzinach   
9.00 - 17.00, a w sobotę od godz. 9.00 
do 13.00. 

Korzystną ofertą dla mieszkańców 
korzys ta jących  z  mie j sk ich 
parkingów są wprowadzone od 
tego roku ulgi w nabywanych 
rocznych abonamentach. Abona-
ment roczny w strefie B jest 
obniżony o 30 %, co daje kwotę 210 
zł (było 300 zł). Korzystną cenę ma 
też roczny abonament na strefę B 
dla rodzin z Kartą Dużej Rodziny, 
który wprowadzony jest od tego 
roku i wynosi 150 zł. Trzeba dodać, 
że ulgi się nie sumują. 

Kolejną zmianą jest przeniesienie 
biura strefy w inne miejsce. Siedziba 
Biura Strefy Płatnego Parkowania 
została przeniesiona z ul. Kopernika 
na ul. Matki Boskiej Bolesnej 10. 
Głównym założeniem działania 
Strefy Płatnego Parkowania jest 
optymalizacja wykorzystania miejsc 
parkingowych. Rozszerzenie strefy 
na ulicach Jordana oraz Spacerowej 
bardzo dobrze wpisuje się w te zało-
żenia, gdyż jak nam wszystkim 
wiadomo parkowanie pojazdów na 
tych ulicach pozostawiało wiele do 
życzenia i w znaczny sposób spra-
wiało zagrożenie dla bezpieczeństwa 
dzieci, które uczęszczają do placówek 
oświatowych znajdujących się na tym 
osiedlu. Wprowadzone zmiany powi-
nny wyjść naprzeciw oczekiwaniom, 
jakie wynikają z zapotrzebowania na 
miejsca parkingowe. Po  zmianach 
jest ponad siedemset miejsc parkin-
gowych będących w zarządzie miasta 
oprócz miejsc parkingowych przy 
drodze krajowej wzdłuż ul. Piłsud-
skiego.

Program ochrony środowiska KAWKA 2
W listopadzie 2015 r. Miasto Lima-
nowa złożyło wniosek do Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Krakowie o pozyskanie środków  
finansowych  na wymianę 115 kotłów 
węglowych w budynkach  mieszkal-
nych na terenie miasta Limanowa - 
w ramach realizacji przedsięwzięcia 
pod nazwą „Likwidacja niskiej emisji 
w mieście Limanowa”. Pojawiła się 
bowiem szansa na pozyskanie 
środków z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej oraz z Narodowego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej - w ramach programu 
KAWKA 2 na lata 2016-2017. Tym 
działaniem Miasto realizuje zadania 
ochrony powietrza zawarte w „Pro-
gramie ograniczenia niskiej emisji”, 
przyjętym Uchwałą Nr V/35/2015 
Rady Miasta Limanowa w dniu 
24.02.2015 r. Poprawa jakości 
powietrza w naszym mieście jest 
możliwa  poprzez zmniejszenie ilości 

zanieczyszczeń emitowanych do 
powietrza. Temu ma służyć   likwi-
dacja indywidualnych kotłów węglo-
wych i zastępowanie ich  kotłami 
o wysokiej sprawności technicznej 
i ekologicznej. Do deklaracji poda-
tkowych rozesłanych do limano-
wskich domostw, zostały dołączone 
ankiety. Na ich podstawie chcemy  
uzyskać  od mieszkańców informacje 
w sposób sondażowy na temat  dal-

szego zapotrzebowania na wykonanie 
na posesjach prac związanych np. 
z wymianą kotłów (pieców), termo-
modernizacją, kolektorami słone-
cznymi i tp.  Ta wiedza będzie 
wykorzystana przy uruchamianiu 
procedury z udziałem miasta w ko-
lejnych programach pomocowych 
wspierających ochronę środowiska.
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Handel targowiskowy w Limanowej
Handel targowiskowy w Limanowej 
w ubiegłym roku był przedmiotem 
wielu kontrowersji. Osoby prowa-
dzące działalność gospodarczą na 
placu targowym mieszczącym się 
przy ul. Bulwary i ul. Kilińskiego, 
zwracały się do Burmistrza Miasta 
Limanowa o podjęcie działań związa-
nych z utrudnieniami w handlu w wy-
niku działalności handlowej prowa-
dzonej przez obcokrajowców pocho-
dzących z Bułgarii i Węgier.
Przedmiotem kontrowersji były 
zarzuty dotyczące nieprawidłowości, 
w tym pochodzenia towarów, spo-
sobu prowadzenia ewidencji sprze-
daży, a co za tym idzie płacenia 
należności podatkowej oraz opłat 
targowiskowych. Burmistrz do 
współpracy dla rozwiązania pro-
blemu zaprosił  przedstawicieli Urzę-
du Skarbowego, Urzędu Celnego, 
Policji, Państwowej Inspekcji Pracy, 
Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej, 
Straży Granicznej oraz Straży 
Miejskiej w Limanowej. Efektem 
podjętych działań było w pierwszym 
rzędzie zmniejszenie stawek opłat 

targowych o 15% dla obniżenia 
kosztów związanych z handlem na 
targowisku. Podjęte działania przez 
Straż Miejską w Limanowej wobec 
osób uchylających się od uiszczania 
w ła ś c iw ych  op ł a t  t a rgow ych 
przyniosły wzrost o 28% wpływów 
z tego tytułu w stosunku do roku 
2014 r. Zapewne nie stanowi to 
rozwiązania problemu, ale jest właś-
ciwym krokiem idącym w kierunku 
uporządkowania działalności han-
dlowej na targowisku. Są jeszcze 
wolne  miejsca  handlowe na 
targowisku. Na poziomie zerowym 
targowiska stałego „Mój Rynek”, 
znajduje się 30 zabudowanych miejsc 
handlowych o powierzchniach 

2użytkowych od 4,86 do 10,76 m . 
Miejsca handlowe podzielone są na 
strefy sprzedaży:
1. Sekcja sprzedaży produktów 
„rolno-spożywczych”- miody i prze-
twory miejsca handlowe numer od 1 
do 3, 
2. Sekcja sprzedaży artykułów pozo-
stałych stoiska handlowe o numerach 
od 4 do 13 i od 22 do 30, 

3. Sekcja sprzedaży produktów „rol-
no - spożywczych”- nabiał, pieczywo 
miejsca handlowe o numerach od 14 
do 21.
Miejsca handlowe wykonane są 
z elementów drewnianych, każde 
miejsce handlowe posiada dostęp do 
energii elektrycznej.  
Dotychczas zostało wynajętych 12 
stoisk handlowych. Do wynajmu 
pozostaje jeszcze 18 miejsc, w tym 7 
stoisk w sekcji produktów rolno 
spożywczych nabiał, pieczywo i 11 
stoisk w sekcji sprzedaż artykułów 
pozostałych, dlatego w najbliższym 
czasie zostanie przeprowadzony 
przetarg ustny nieograniczony na 
najem miejsc handlowych na okres 
5 lat. Stawka wywoławcza będzie 

2w y n o s i ć  2 4 , 6 0  z ł  b r u t t o / m  
/miesięcznie. 
Oprócz handlu na w/w stoiskach 
przewiduje się udostępnianie miejsc 
na handel warzywami i owocami na 
stoiskach otwartych w oparciu 
o opłatę targową.

Kiermasz wielkanocny na placu targowym
Urząd Miasta Limanowa w okresie 
przedświątecznym organizuje Kier-
masz Wiosenny. Podobny kiermasz 
był już organizowany w okresie przed 
Świętami Bożego Narodzenia 
i spotkał się ze sporym zaintere-
sowaniem mieszkańców. Zgodnie 
z uchwałą Rady Miasta Limanowa 
w okresie od 25 02.2016 r. do 
26.03.2016 r.  s toły handlowe 
zlokalizowane w obiekcie targowiska  
Mój Rynek będą udostępniane 
wszystkim podmiotom dokonującym 
sprzedaży bezpłatnie. Do dyspozycji 
handlowców dajemy 46 stołów pod 

stanowiska handlowe o łącznej 
2powierzchni 87 m , zlokalizowane 

w centralnej części targowiska pod 
zadaszeniem. Targowisko wyposa-
żone jest w bieżącą wodę sanitariaty, 
oświe t len ie ,  pos iada  również 
dogodny parking dla klientów dla 
około 70 samochodów, zlokalizo-
wany  na dwóch poziomach w części 
podziemnej targowiska. Targowisko 
wraz z parkingiem jest czynne od 
poniedziałku do piątku w godzinach 
od 6:00 do 17:00, a w soboty od 6:00 
do 14:00. Chętni handlowcy mogą 
zgłaszać swój udział w Kiermaszu 

w Urzędzie Miasta Limanowa lub 
bezpośrednio u obsługi  placu 
targowego Mój Rynek. Rezerwacji 
stołów pod stoiska handlowe można 
dokonywać na targowisku u obsługi 
placu targowego w godzinach jego 
funkcjonowania. 

Wszystkich zainteresowanych 
zapraszamy do skorzystania z tej 
możliwości i zaprezentowanie 
swojej oferty handlowej w ramach 
organizowanego kiermaszu.
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Informacja dla podatników podatków lokalnych

W lutym br. do 4.300 nieruchomości 
znajdujących się na terenie miasta  
rozesłano decyzje w sprawie podatku, 
wraz z informacjami podatkowymi. 
Wszystkich właścicieli nierucho-
mości, którzy w roku 2015 r. nie 
składali informacji o posiadanych 
nieruchomościach, magistrat prosi 
o wypełnienie druku pn.: 
„INFORMACJA O NIERUCHO-
MOŚCIACH, BUDYNKACH, 
BUDOWLACH, GRUNTACH, 
L A S A C H ) ”  i  z ł o ż e n i e  i c h 
w Urzędzie Miasta Limanowa do 
30.06.2016 r.
Dokumenty te gotowe do pobrania, 
zamieszczone są również na stronie  
miasta: www.miasto.limanowa.pl.
Równocześnie urząd  informuje, że 
zgodnie z obowiązującą ustawą 
o podatkach i opłatach lokalnych 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2014, poz. 

849) do powierzchni użytkowej 
budynku lub jego części należy 
zaliczyć powierzchnię mierzoną, po 
wewnętrznej długości ścian na 
wszystkich kondygnacjach, z wy-
jątkiem powierzchni klatek schodo-
wych oraz szybów dźwigowych. Za 
kondygnację uważa się również 
garaże podziemne, piwnice, sutereny 
i poddasza użytkowe. Powierzchnię 
pomieszczeń o wyso-kości ponad 
2,20 m zalicza się do powierzchni 
użytkowej w całości, a wysokości od 
1,40 m do 2,20 m zalicza się do 
powierzchni użytkowej budynku w 
50%, a jeżeli wysokość jest mniejsza 
niż 1,40 m powierzchnię tę pomija 
się. Prosimy uwzględnić w w/w 
informacji wszystkie powierzchnie 
użytkowe podlegające opodatko-
waniu, jak również powierzchnie 
gruntów.W informacj i  na leży 
wskazać również zgłoszenie budowli 
zw iązanych  z  p row adzen i em 
działalności gospodarczej.
Od 1 stycznia 2016 r., wchodzą 
w życie zmiany w przepisach 
dotyczących wymiaru i poboru opłat 
lokalnych tj. podatku od nierucho-
mości ,  rolnego oraz łącznego 
zobowiązania pieniężnego.

W przypadku, gdy kwota podatku nie 
przekracza 100 zł, podatek jest płatny 
jednorazowo w terminie płatności 
pierwszej raty. Nie będą doręczane 
decyzje i nie będzie poboru podatku 
w przypadkach, gdy kwota zobowią-
zania jest niższa od kosztów przesyłki 
poleconej – na dzień dzisiejszy jest to 
6,10 zł. Koszty te będą ustalane na 
dzień 1 stycznia roku podatkowego 
tak, by ich ewentualne zmiany 
w trakcie roku podatkowego nie 
powodowały zróżnicowania sytuacji 
podatników. Zmiana przeliczników 
dla gruntów stanowiących gospoda-
rstwa rolne tj. grunty zadrzewione 
i zakrzewione na użytkach rolnych, 
rowy oraz grunty rolne zabudowane, 
bez względu na zaliczenie do okręgu 
podatkowego, przeliczane będą na 
hektary przeliczeniowe, według 
schematu: 1 ha gruntów rolnych 
zabudowanych to 1 ha przelicze-
niowy, a 1 ha gruntów zadrzewionych 
i zakrzewionych na użytkach rolnych 
oraz rowów to 0,20 ha przelicze-
niowego. Dla pozostałych gruntów 
wskaźniki przeliczeniowe nie uległy 
zmianie, a ich wartość wyszczegól-
niona jest w art. 4 Ustawy o podatku 
rolnym (Dz.U. 2013 poz. 1381). 

Program „Rodzina 500+”
Ustawa z 11 lutego 2016 r. o pomocy 
państwa w wychowywaniu dzieci 
wprowadziła w życie program 
„Rodzina 500 plus”, w ramach któ-
rego rodzice będą otrzymywać 
świadczenie wychowawcze w wyso-
kości 500 zł co miesiąc na drugie 
i kolejne dziecko, niezależnie od 
dochodu. Rodziny, w których dochód 
nie przekracza 800 zł netto na osobę 
lub 1200 zł netto (w rodzinach 
wychowujących niepełnosprawne 
dziecko) otrzymają je również na pie-
rwsze lub jedyne dziecko. 
Z pomocy skorzystają rodzice oraz 
opiekunowie dzieci do ukończenia 
przez nie 18 lat.
Informujemy, iż jednostką odpowie-
dzialną za realizację programu 
rządowego ,,Rodzina 500 plus” dla 
mieszkańców Miasta Limanowa 
będzie Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Limanowej. 
Wnioski będzie można składać od 
momentu  s ta r tu  Programu t j . 
od 1 kwietnia 2016 r. 
W przypadku złożenia wniosku 
w terminie 3 miesięcy od dnia 
wejścia w życie ustawy prawo do 
świadczenia ustalone zostanie od 
dnia 1 kwietnia br.
Jeżeli wniosek zostanie złożony po 
1 l ipca,  świadczenie zostanie 
przyznane od miesiąca jego złożenia 
bez wyrównania za miesiące po-
przednie.
Świadczenie będzie przysługiwać do 
ukończenia przez dziecko 18 lat. Na 
drugie i kolejne dziecko rodzice 
otrzymają świadczenie niezależnie od 
dochodu. Wysokość świadczenia 
wychowawczego nie będzie wliczana 
do dochodu stanowiącego podstawę 
do otrzymywania świadczeń z po-

mocy społecznej, świadczeń rodzin-
nych, dodatku mieszkaniowego oraz 
stypendium szkolnego.
Druki wniosków o świadczenie 
wychowawcze będą wydawane od 
dnia 16 marca 2016 r. w siedzibie 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Limanowej ul. Kiliń-
skiego 11 w pokoju numer 3 w go-
dzinach od 7.30 do 16.00.
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Portal Mapowy Miasta Limanowa
Miło nam poinformować, że wszyscy 
mieszkańcy Miasta Limanowa oraz 
turyści odwiedzający piękne tereny 
mogą przeglądać zasoby Portalu 
Mapowego Miasta Limanowa.
Portal dostępny jest pod adresem: 
www.portal.gison.pl/limanowa.
Można również korzystać z niego 
klikając na baner dostępny na stronie 
Urzędu Miasta Limanowa: 
www.miasto.limanowa.pl.
Szybki dostęp do informacji.
W serwisie mapowym znajdziemy 
tematyczne warstwy – ortofotomapa, 
działki ewidencyjne, drogi, budynki 
czy numeracja adresowa. Wyszuki-
warka pomoże znaleźć nam numer 
działki oraz wskaże numer adresowy 
budynku.
Dla kogo przeznaczony jest Gmin-
ny Portal Mapowy? Gminny Portal 
Mapowy służy zarówno mieszkań-
com jak i pracownikom samorządo-
wym. Możemy od teraz w prosty 
sposób gromadzić wszystkie dane 
przestrzenne w jednym miejscu. 
Pracownicy mają w ten sposób szybki 
wgląd do informacji o terenie, mies-
zkańcach i środowisku, a inwestorzy 
i turyści mogą samodzielnie uzyskać 
ważne informacje.
Innowacyjne przeglądanie Stu-
dium oraz planów zagospodarowa-
nia przestrzennego. 

Dzięki udostępnionym w Portalu 
Mapowym informacjom z zakresu 
Studium oraz planów zagospoda-
rowania przestrzennego, mieszkańcy 
w prosty sposób mają możliwość 
sprawdzenie, jakie jest przeznaczenie 
w studium lub w planie zagospodaro-
wania przestrzennego dla wybranej 
działki. Dane te mają charakter poglą-
dowy i nie mogą stanowić podstaw do 
jakichkolwiek czynności administra-
cyjnych czy urzędowych.
Proste w obsłudze narzędzia. 

Poza standardowymi narzędziami 
nawigacyjnymi, takimi jak przybli-
żanie i oddalanie, portal wyposażony 
jest w wyszukiwarkę miejscowości, 
działek ewidencyjnych i adresów. 
Posiada funkcję identyfikacji obiek-
tów, włączania i wyłączania warstw 
tematycznych. Możliwe jest również 
zmierzenie odległości między intere-
sującymi nas punktami, obliczenie 
powierzchni (np. działki budowlanej) 
i wydrukowanie zaznaczonego ob-
szaru.

Baza adresowa, działki ewidencyjne, plany zagospodarowania przestrzennego oraz Studium 
w jednym miejscu

756 książek wzbogaciło zbiory szkolnych bibliotek
Mias to  L imanowa  w  2015  r. 
otrzymało wsparcie finansowe 
z rządowego programu „Książki 
naszych marzeń”. Głównym celem 
p r o g r a m u  j e s t  r o z w i j a n i e 
zainteresowań ucz-niów poprzez 
promocję czytelnictwa wśród dzieci i 
młodzieży.  Na terenie  miasta  
program realizowany jest w czterech 
zespołach szkół, które na zakup 
książek otrzymały dotację celową 
w kwocie 8.680 zł. Całkowity koszt 
tego przedsięwzięcia  wyniósł 
10.850,50 zł. W wyniku udziału 
w programie zbiory bibl iotek 
szkolnych wzbogaciły się o 756 

woluminów. Aktualnie  szkoły 
przystępują do dalszych działań 
promujących program. Do zadań 
szkół należy organizacja wydarzeń 
promujących czytelnictwo, np. lekcje 
biblioteczne, konkursy, warsztaty 
oraz akcje czytelnicze z wykorzy-
staniem księgozbioru biblioteki 
- szczególnie książek zakupionych 
z programu. Efektem programu ma 
być rozbudzenie i rozwinięcie 
u uczniów zainteresowania czyta-
niem oraz pogłębianie nawyku 
czytania teraz i w przyszłości. 
Program „Książki naszych marzeń” 
poprzedza Narodowy Program 

Rozwoju  Czyte ln ic twa,  k tóry 
w latach 2016 – 2020 będzie 
realizowany przez Ministerstwo 
E d u k a c j i  N a r o d o w e j  o r a z 
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego.
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Zmiany organizacyjne w jednostkach miejskich
Od 1 stycznia 2016 r. wspólną 
o b s ł u g ą  fi n a n s o w o - k s i e g o w ą 
i kadrowo-płacową zostały objęte 
wszystkie samorządowe jednostki 
organizacyjne Miasta Limanowa oraz 
samorządowe instytucje kultury. 
Na takie rozwiązanie pozwoliła zmia-
na wprowadzona  ustawą z 25 czer-
wca 2015 r. o zmianie ustawy o samo-
rządzie gminnym oraz niektórych 
innych ustaw. Każdemu samorzą-
dowi stworzono możliwość zape-
wnienia jednostkom organizacyjnym 
samorządu zaliczanym do sektora 
finansów publicznych oraz samorzą-
dowym instytucjom kultury, wspól-
nej obsługi, w szczególności admini-
stracyjnej, finansowej i organizacyj-
nej. Zakres wspólnej obsługi jedno-
stek  oświaty i  pomocy społe-cznej 
określa Uchwała NR XVII.127.2015 
Rady Miasta Limano-wa z dnia 27 
października 2015 r. w sprawie: 
o rgan izac j i  wspólne j  obs ług i 
finansowo - księgowej, administra-
cyjnej i organizacyjnej dla samo-
rządowych jednostek budżetowych 

Miasta Limanowa. Objęcie wspólną 
obsługą samorządowych instytucji 
kultury nastąpiło na podstawie 
porozumień zawartych przez te jed-
nostki z Urzędem Miasta Limanowa. 
Zakres wspólnej obsługi instytucji 
kultury określają  zawarte porozu-
mienia.  Zakres wspólnej obsługi nie 
obejmuje kompetencji kierowników 
obsługiwanych jednostek do dyspo-
nowania środkami publicznymi oraz 
zaciągania zobowiązań, a także 
sporządzania i zatwierdzania planu 
finansowego oraz  przenies ień 
wydatków w tym planie. Oznacza to, 
iż ciężar decyzyjny w zakresie 
najważniejszych spraw z zakresu gos-
podarki finansowej spoczywa nadal 
na kierowniku jednostki obsługi-
wanej, co stanowi gwarancję samo-
dzielności tych jednostek. Istniejący 
do końca 2015 r. model organizacji 
sprawiał, że we wszystkich jednos-
tkach powielane były stanowiska 
księgowe, kadrowe i płacowe.
Ponadto rozproszenie organizacyjne 
administracji jednostek powodowało 

brak spójności działania na wielu 
płaszczyznach. Komórki księgowe 
w różnych jednostkach organi-
zacyjnych, choć realizują podobne 
zadania, działały odmiennie (niski 
poziom standaryzacji działań), miały 
inne zakresy obowiązków, wykorzy-
stywały różne systemy informa-
tyczne. Poza pewnymi negatywnymi 
cechami jakościowymi takiej struktu-
ry organizacyjnej rezultatem są 
wysokie koszty działania w tych 
obszarach. Wprowadzenie wspólnej 
obsługi pozwala na rzeczywistą 
optymalizację globalnych kosztów 
realizacji zadań publicznych, sprzyja 
poprawie jakości procesów poprzez 
standaryzację. Wprowadzenie wspól-
nej obsługi zdjęło ciężar odpowie-
dzialności z dyrektorów jednostek 
w zakresie rachunkowości i sprawo-
zdawczości, a tym samym pozwoliło 
dyrektorom na poświecenie więcej 
czasu na organizację procesu dyda-
ktycznego.

Miesiąc luty br. to również duża 
zmiana dla rodziców przedszkola-
ków, ponieważ w przedszkolach 
m i e j s k i c h  w d r o ż o n o  s y s t e m  
iPrzedszkole, który wspiera pracę 
przedszkoli, między innymi w zakr-
esie rejestrowania obecności i rozli-
czania czasu pobytu dziecka w przed-
szkolu, naliczania opłat za żywienie 
oraz za zajęcia ponad czas bezpłat-

nego korzystania ze świad-czeń 
przedszkoli. W placówkach  zain-
stalowano czytniki kart oraz przeka-
zano rodzicom indywidualne karty 
SIM do czytników. Rodzic przy 
pomocy karty odnotowuje wejście 
i wyjście dziecka z przedszkola. 
System sam oblicza czas pobytu 
dziecka w przedszkolu i na tej 
podstawie wylicza należność na 
każdy miesiąc. System zawiera 
również panel dla rodzica, który 
pozwala na uzyskanie przez rodziców 
informacji o wysokości należności na 
dany miesiąc o dogodnej dla niego 
porze. Zasady korzystania przez 
rodziców z systemu iPrzedszkole  
zostały udostępnione rodzicom 
poprzez wywieszenie na tablicach 
ogłoszeń w przedszkolach. Ze 
względu na wdrażanie systemu, 
w miesiącu lutym system ten jest 
systemem wspomagającym pracę 
przedszkoli. Od miesiąca marca 
ewidencja pobytu dziecka odbywać 
się będzie wyłącznie przy pomocy 
systemu iPrzedszkole. 

SYSTEM iPrzedszkole
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Miasto tworzy dwa przedszkola samorządowe
Rok 2016 to kolejny rok dużych 
zmian w prawie oświatowym. 
Oczekiwana przez rodziców zmiana  
przepisów w zakresie  wieku dziecka 
podlegającego obowiązkowi szkol-
nemu stała się rzeczywistością.
Od roku szkolnego 2016/2017 
obowiązek  szkolny obejmuje dzieci 
7–letnie. Pozostawiono również 
rodzicom możliwość posłania 
dziecka 6-letniego do pierwszej klasy 
szkoły podstawowej, pod warunkiem, 
że dziecko zrealizowało obowiązek 
rocznego przygotowania przed-
szkolnego. Wprowadzone zmiany  
pociągają  za sobą skutki, z którymi 
organy prowadzące muszą sobie 
poradzić. Istnieje uzasadniona oba-
wa, że w roku szkolnym 2016/2017 
liczba dzieci klas pierwszych szkoły 
podstawowej będzie drastycznie 
mniejsza niż w ubiegłych latach. 
Prawdopodobnie dzieci 6-letnie 
obecnie uczęszczające do przedszkoli 
będą kontynuować wychowanie 
przedszkolne w placów-kach przed-
szkolnych, co spowoduje, że przed-
szkola publiczne nie będą dyspono-
wać wolnymi miejscami na rok 
szkolny 2016/2017. W tym celu 
Miasto Limanowa podjęło decyzję o 
utworzeniu nowych przedszkoli 
samorządowych. Miejskie Przed-
szkole Nr 3 w Limanowej powstanie 

przy ul. Konopnickiej 4 w budynku 
Zespołu Szkół Samorządowych Nr 1 
w Limanowej, jako jednostka oświa-
towa wchodząca w jej skład. Miejskie 
Przedszkole Nr 4 w Limanowej 
powstanie w budynku przy ul. Rey-
monta 3, jako placówka oświatowa 
wchodzącą w skład Zespołu Szkół 
Samorządowych Nr 4 w Limanowej. 
Placówki zaczną działać od 1 
września 2016 r.  Rekrutacja do 
nowopowstałych jak i do istniejących 
przedszkoli rozpocznie się 15 marca 
2016 r. Harmonogram czynności 
w postępowaniu rekrutacyjnym do 
przedszkoli i oddziałów przed-
szkolnych w szkołach podstawowych 
dostępny jest na stronach BIP Urzędu 
Miasta Limanowa w zakładce Rada/ 
Uchwały. Od dnia 15 marca 2016 r. 
rodzice mogą składać wnioski o przy-
jęcie dziecka do przedszkoli miej-
skich. Rekrutację będą prowadzić 
Miejskie Przedszkole Nr 1, Miejskie 
Przedszkole Nr 2. Do nowopowsta-
łych przedszkoli za rekrutacje 
odpowiedzialni będą  Dyrektor 
Zespołu Szkół Samorzą-dowych Nr 1 
i Dyrektor Zespołu Szkół Samorzą-
dowych Nr 4. Prowadzenie przed-
szkoli jest zadaniem własnym gminy i 
zależy nam, aby każde dziecko 
zamieszkałe na terenie miasta 
Limanowa, którego rodzic złoży 

wniosek o przyjęcie do przedszkola 
znalazło miejsce w przedszkolu 
samorządowym. 
Odpłatność w przedszkolach miej-
skich reguluje uchwała Rady Miasta 
Limanowa. Każde dziecko ma prawo 
do 5-ciu godzin bezpłatnych świad-
czeń przedszkola miejskiego, a za 
każdą dodatkową godzinę opłata 
wynosi 1 zł. W przypadku rodzeństwa 
korzystającego z usług przedszkola 
samorządowego opłata za dodatkową 
godzinę wynosi 50 groszy. Dzieci 
posiadające orzeczenie o potrzebie 
kształcenia specjalnego lub opinię 
o wczesnym wspomaganiu rozwoju 
dziecka zwolnione są z opłat za 
świadczenia w zakresie kształcenia 
wychowania i opieki. Przedszkola 
Miejskie posiadają specjalistów do 
prowadzenia zajęć z dziećmi mają-
cymi orzeczenie o potrzebie  kształ-
cenia specjalnego oraz  realizują 
zajęcia wczesnego wspomagania 
rozwoju dziecka. 
W przedszkolach działają  stołówki, 
w których przyrządzane są smaczne 
i zdrowe posiłki. Koszt dziennego 
wyżywienia dziecka ustalony jest na 
kwotę 4,00 zł. Zgodnie z ustawą 
o systemie  oświaty w przedszkolach 
samorządowych rodzice ponoszą 
opłaty za faktyczny czas pobytu 
dziecka w przedszkolu.



Jeżdżę z głową
Projekt ma na celu przede wszystkim 
n a b y c i e  p r z e z  n a j m ł o d s z y c h 
umiejętności i podstaw poprawnej 
techniki jazdy na nartach/snowboa-
rdzie ,  wzrost  bezpieczeństwa 
m ł o d y c h  M a ł o p o l a n  p o p r z e z 
edukację w zakresie bezpiecznego 
korzystania z tras i stoków narciar-
skich oraz nabycia nawyku jazdy 
w kasku, jak i poprawę kondycji 
i podniesienie ogólnej sprawności 
fizycznej uczniów małopolskich 
szkół podstawowych. Po raz czwarty 
do projektu przystąpiło Miasto 
Limanowa. Na realizację projektu z 
budżetu województwa małopol-
skiego Miasto Limanowa otrzymało 
pomoc finansową w wysokości 
24.200,00 zł. W projekcie wzięło 

u d z i a ł  1 5 6  u c z n i ó w  k l a s  I I I 
z Zespołów Szkół Samorządowych 
Nr 1, 2, 3 i 4 w Limanowej. Ucznio-
wie zostali podzieleni na 14 grup. 
Kurs nauki jazdy na nartach dla 
każdej grupy obejmował 8 wyjazdów 
na stok po 2 godziny 60-minutowych 
zajęć na stoku. Nad każdą grupą 
sprawują opiekę nauczyciele zatru-
dnieni w poszczególnych szkołach. 
Dla każdego ucznia został wypoży-
czony sprzęt narciarski (narty, buty, 
kijki, gogle oraz kask), a zajęcia na 
stoku prowadzą wykwalifikowani 
instruktorzy nauki jazdy na nartach. 
Projekt realizowany był na Stacji 
Narciarskiej Limanowa-SKI.

„Jeżdżę z głową” to małopolski projekt nauki jazdy na nartach/snowboardzie realizowany 
w ramach zadania: Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, skierowany jest do 
uczniów III klas szkół podstawowych, nie umiejących jeździć/biegać na nartach/snowboardzie. 
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 Przygotowania do Światowych Dni Młodzieży 
Gospodarzem spotkania był bur-
mistrz Władysław Bieda, a uczestni-
czyli w nim m.in. ks. Marcin Baran – 
okręgowy koordynator ŚDM, Alicja 
Majda – okręgowy logistyk ŚDM, 
Magdalena Rosiek - dekanalny 
koordynator d/s mediów, Jolanta 
Szyler  -  k ie rownik  Wydzia łu 
Promocji Urzędu Miasta.  W trakcie 
spotkania przedstawiony został 
program ŚDM, z zaakcentowaniem 
tygodnia misyjnego, a więc planu 
przyjęcia gości w dekanacie lima-
nowskim i mieście Limanowa.
Następnie dyskutowano o siłach 
i środkach niezbędnych do bezpie-
cznego przeprowadzenia Dnia 
Turystycznego 21 lipca br. oraz Dnia 
Pielgrzymkowego 22 lipca br. 
w Limanowej, w którym uczestniczyć 
będzie 2,5 tys. pielgrzymów z okręgu 
limanowskiego. Podjęto pierwsze 
decyzje organizacyjne. Miasto chcąc 
zaakcentować to ważne tegoroczne 
wydarzenie, przygotowuje z logoty-
pami Światowych Dni Młodzieży 
flagę na maszt oraz tablice informa-
cyjno-promocyjne w trzech wersjach 
językowych, które pojawią się na 
limanowskim rynku już od kwietnia. 
One stanowić będą o gotowości do 
z a p r o s z e n i a  p i e l g r z y m ó w  – 
uczestników ŚDM do Limanowej. 

W Urzędzie Miasta Limanowa odbyło się spotkanie robocze, na 
którym zapadły konkretne decyzje organizacyjne w sprawie 
przygotowania miasta do Światowych Dni Młodzieży 2016. 

20 lipca - środa – przyjazd na parafie zakwaterowanie. Powitanie w parafii i zakwaterowanie u rodzin.

21 lipca czwartek – DZIEŃ TURYSTYCZNY - wraz z miejscową młodzieżą będzie okazja poznania bogactwa 
kultury i przyrody w ramach miejsc zamieszkania. W tym dniu pielgrzymi zakwaterowani w okręgu 
limanowskim przybędą do Limanowej. Poznawaniu miasta towarzyszyć będzie modlitwa oraz zabawa. 
Wieczorem specjalnie dla pielgrzymów odbędzie się koncert w Parku Miejskim Zespołu Play@Pray. 

22 lipca - piątek – DZIEŃ PIELGRZYMKOWY - w ramach dekanatu, młodzież pielgrzymować będzie pieszo 
do Sanktuarium Limanowskiego. Na zakończenie pielgrzymki zostanie odprawiona Eucharystia, w czasie 
której zostanie dokonane zawierzenie młodzieży Bożemu Miłosierdziu, a następnie Mini Festiwal Młodych – 
prezentacja przybyłych grup i miejscowej młodzieży oraz Koncert Uwielbienia w Bazylice. 

23 lipca - sobota – DIECEZJALNY DZIEŃ WSPÓLNOTY pielgrzymi udają się do Starego Sącza, aby na 
błoniach przy Ołtarzu Papieskim przeżyć Diecezjalny Dzień Wspólnoty pod przewodnictwem Biskupa 
Diecezjalnego Andrzej Jeża.

24 lipca - niedziela – czas dla rodziny. Po uroczystej Eucharystii w parafii, jest przewidziany czas na spotkanie 
z gospodarzami oraz możliwość  uczestniczenia w Limanowskim Jarmarku Galicyjskim.

25 lipca - poniedziałek – pożegnanie w parafiach i wyjazd do Krakowa w godzinach przedpołudniowych. 

PROGRAM TYGODNIA MISYJNEGO 

Ponadto miasto dla pielgrzymów 
i uczestników ŚDM organizuje 21 
lipca br. podczas Dnia Turystycznego 
koncert zespołu PLAY@PRAY 
w muszli koncertowej Parku Miej-
skiego. Światowe Dni Młodzieży 
zbiegają się z miejskimi imprezami 
plenerowymi, w związku z tym 
ustalono, iż tegoroczne Święto Miasta 
połączone z Limanowskim Jarmar-
kiem Galicyjskim odbędzie się 
właśnie w tygodniu misyjnym tj. 23 
i 24 lipca br. Wszystko to celem 

szerszej promocji miasta, kultury, 
historii i tradycji regionu, wśród 
uczestników Światowych Dni 
Młodzieży.  Aby w pamięci gości 
z o s t a w i ć  t r w a ł y  ś l a d  w i z y t y 
w Limanowej, samorząd miejski dla 
2,5 tys. pielgrzymów zakwatero-
wanych w okręgu limanowskim, 
przygotowuje  PROMOCYJNE 
PAKIETY PIELGRZYMA - torebki, 
smycze, długopisy, mapy, ulotki itd. 
opatrzone logotypami ŚDM oraz 
miasta Limanowa. 
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Limanowski Jarmark Galicyjski i Święto Miasta
Miasto rozpoczęło przygotowania do 
o r g a n i z a c j i  L i m a n o w s k i e g o 
Jarmarku Galicyjskiego – wyda-
rzenia, jakie po raz pierwszy zostało 
zorganizowane w naszym mieście 
w roku jubileuszu 450-lecia nadania 
Limanowej praw miejskich. Ponie-
waż jarmark cieszył się ogromną 
popularnością, miasto  wychodząc 
naprzeciw zapotrzebowaniu społe-
cznemu na organizację wydarzeń 
historycznych, wpisało to wydarzenie 
na listę imprez cyklicznych.
Odbyły się już dwa spotkania organi-
zacyjne, w których uczestniczyli 
obok władz miasta, dyrektorzy 
jednostek kultury,  kierownicy 
zespołów muzycznych, przedsta-

wiciele stowarzyszeń włączających 
się w organizację jarmarku. Podjęto 
decyzję, iż wyjątkowo w tym roku ze 
względu na organizację Światowych 
Dni Młodzieży, Dni Limanowej 
połączone zostaną z Jarmarkiem 
Limanowskim, a impreza nosić 
będzie miano ŚWIĘTA MIASTA. 
Wszystko to celem szerszej promocji 
miasta, kultury, historii i tradycji 
regionu, wśród uczestników Świato-
wych Dni Młodzieży. Imprezy Święta 
Miasta odbywać się będą 23 lipca 
(sobota) i 24 lipca (niedziela). 
Tegoroczny jarmark planowany na 
24 lipca br., nawiązujący do czasów 
galicyjskich wzbogacony zostanie 
o elementy – atrakcje z tego okresu 

historycznego. Jarmark ukierunko-
wany będzie na promocję kultury 
regionu oraz promocję lokalnych 
i regionalnych produktów. Aby 
można było odpowiednio przygo-
tować przekaz promocyjny, organi-
zatorzy zdają sobie sprawę, że 
przygotowywane wydarzenie powi-
nno zaproponować coś niepowta-
rzalnego, wyjątkowego, by przykuło 
uwagę i przyciągnęło gości. Stąd też 
sięgamy do lokalnych wątków 
kulturowych i tradycji, jako zwią-
zków teraźniejszości z przeszłością, 
uwzględniając marketing miejsca - 
niepowtarzalną atmosferę, bogatą 
tradycję i różnorodność kultury. 

Nowe ulotki promujące Limanową 
Miasto Limanowa wydało ulotki 
informacyjno - promocyjne o tym, co 
warto zobaczyć w naszym mieście, 
jak spędzić wolny czas i z jakich 
imprez skorzystać podczas wizyty                   
w Limanowej. Materiał adresowany 
jest do turystów odwiedzających 
nasze miasto i będzie dystrybuowany 
na imprezach promujących miasto, 
jak również trafi do miejsc chętnie 
odwiedzanych przez naszych tury-
stów. Ulotki wyróżniono kolo-
rystyczne. W niebieskiej „Warto 
zobaczyć” czytamy m.in. o lima-
nowskiej  bazylice,  cmentarzu 
wojennym na Jabłońcu czy Muzeum 
Regionalnym Ziemi Limanowskiej. 
„Ciekawie spędzić czas” – to ulotka 
w kolorze zielonym, która podpo-

wiada z jakiej bazy turystyczno - 
rozrywkowej skorzystać podczas 
wizyty w naszym mieście. Natomiast 
pomarańczowa ulotka „Imprezy” 
charakteryzuje główne wydarzenia 
odbywające się w Limanowej, 
w których każdy zainteresowany 

może wziąć udział. Autorem tekstów 
jest limanowianka Jolanta Bugajska,                              
a zdjęcia pochodzą z archiwum 
urzędowego, a są autorstwa m.in. 
Tomasza Wajdy, Jakuba Toporkie-
wicza i Bogdana Skrzekuta.
Zachęcamy do lektury.
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Miejskie obchody Narodowego Dnia 
Żołnierzy Wyklętych

Limanowianie oddali hołd „Żołnierzom Wyklętym” - bohaterom antykomunistycznego podziemia, 
którzy w obronie niepodległego bytu Państwa Polskiego, walcząc o prawo do samostanowienia 
i urzeczywistnienie dążeń demokratycznych społeczeństwa polskiego, z bronią w ręku, jak i w inny 
sposób, przeciwstawili się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu.

Miejskie obchody Narodowego 
Święta Żołnierzy Wyklętych miały 
miejsce w niedzielę, 28 lutego br. 
w Limanowskim Domu Kultury. 
Uroczystość uświetniała grupa  
rekonstrukcji historycznej Limano-
wskiego Stowarzyszenia Historii 
Ożywionej Jabłoniec 1914, pod 
kierownictwem Bogusława Sukien-
nika, odtwarzająca zbrojny oddział 
antykomunistycznego  powojennego 
powstania. Limanowskie  Stowa-
rzyszenie  Historii  Ożywionej  
Jabłoniec 1914, którego Prezesem 
jest Marek Sukiennik, było współ-
organiztorem imprezy.
Uroczystość rozpoczęto od wprowa-
dzenia sztandaru Miasta Limanowa 
i odśpiewania hymnu państwowego. 
Prowadząca spotkanie Grażyna 
Nowak powitała zgromadzonych 
gości, tj. gospodarza uroczystości 
Burmist rza  Miasta  Limanowa 
Władysława Biedę, Posłów na Sejm 
RP Wiesława Janczyka oraz Józefa 
Leśniaka, ks. Prałata Józefa Porębę 
oraz ks. Prałata dr Karola Dziuba-
czkę, Starostę Limanowskiego Jana 
Puchałę, Wicestarostę Limanowskie-
go Mieczysława Urygę, Przewodni-
czącą Rady Miasta Limanowa Jolantę 
Juszkiewicz wraz z radnymi Rady 
Miasta Limanowa, Prezesa Limano-
wskiego Stowarzy-szenia Historii 
Ożywionej Jabłoniec 1914 Marka 
Sukiennika, a także dr Wiesława 
Batora – historyka UJ Kraków, który 
wygłosił okoliczno-ściowy wykład. 
Szczególnie ciepło powitana została 
Pani Stefania Miernikowa z Lima-

nowej, która przeżyła II wojnę 
światową i która aktywnie uczestni-
czy w życiu miasta.
Jako pierwszy wystąpił Chór  Chło-
pięcy Bazyliki Matki Bolesnej pod 
kierunkiem Pani Haliny Dyczek, 
który wykonał utwory: UNISONO 
wspólnie z publicznością „Deszcz 
Jesienny deszcz”, „Rozszumiały się 
wierzby płaczące” oraz Pieśń 
Oddziału NSZ „CICHEGO” z 1945 r.
Po wspólnym śpiewaniu miał miejsce 
okolicznościowy wykład dr Wiesła-
wa Batora - historyka, pracownika 
naukowego Uniwersytetu Jagielloń-
skiego, prezesa Galicyjskiego To-
warzystwa Historycznego oraz 
wykładowcy na Wydziale Teologii 
Fundamentalnej Katolickiego Uni-
wersytetu Lubelskiego.
Po ciekawym wykładzie ponownie 
w muzyczny klimat uroczystości 
wprowadziły uczestników utwory 
patriotyczne w wykonaniu limano-
wskiej Orkiestry Dętej „Echo Podha-
la”, która wykonała m.in. Marsz 
Legionistów, Marsz Patriotyczny 
w opracowaniu Ludwika Mordar-
sk iego oraz  Marsz  Wolnośc i . 
Orkiestra działa nieprzerwanie od 
1923 roku, aktualnie pod batutą 
Dyrektora Artystycznego Pana Marka 
Micha-lilka.
Uroczystość zakończył Burmistrz 
Miasta Limanowa Władysław Bieda, 
który podziękował wszystkim 
zaangażowanym w organizację tego 
święta i zaprosił do uczestnictwa 
w powiatowych uroczystościach 
1 marca 2016 roku. W tym dniu 
została odprawiona Msza Św. 
w Bazylice Matki Boskiej Bolesnej 
w Limanowej, po której uczestnicy 
uroczystości przemaszerowali ulica-
mi miasta na cmentarz parafialny, by 
przy grobach limanowskich Żołnie-
rzy Wyklętych złożyć kwiaty i znicze.



21
styczeń

XI Slalom Gigant o Puchar 
Burmistrza Miasta Limanowa 

 VI Otwarte Indywidualne 
Zawody w Strzelectwie

 Sportowym 
27

styczeń

29-31
styczeń

Futsalima Elektrical 2016 

16-17
styczeń

Turniej charytatywny 
„Zagraj z nami dla Kubusia” 

Koncert Kolęd i Pastorałek 
„Hej kolęda!” 17

styczeń

19
styczeń

Ice Party na lodowisku 

12
styczeń

Otwarcie Dziennego
Domu „Senior-WIGOR” 

Karnawał w Żłobku Miejskim 14
styczeń

14
styczeń

Wystawa „Parki Narodowe
 Czarnogóry” 

3
styczeń

Koncert Noworoczny Orszak Trzech Króli 6
styczeń

10
styczeń

Wielka Orkiestra 
Świątecznej Pomocy 
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Międzyszkolny Konkurs 
„Limanowa w oczach dziecka” 

Koncert Grupy MoCarta 
z okazji Dnia Kobiet 

Międzyszkolny Turniej 
„Opowieści zza kurtyny” 

Konkurs 
„Bezpieczny Internet” 

Narodowy Dzień 
Żołnierzy Wyklętych 

Halowy Turniej Piłki Nożnej 
Limanowa Żak Cup 

Marian Dziędziel w Limanowej  Wystawa zdjęć „Tatry 
naszymi oczami widziane” 

Konkurs na 
Czytelnika Roku 

Warsztaty kulinarne 
w „Senior-WIGOR” 

Prof. Wanda Półtawska 
„Honorowym Obywatelem 

Miasta Limanowa” 

13
luty

19
luty

4
marzec

3
luty

17
luty

24
luty

4
marzec

13
luty

19
luty

28
luty

5
marzec

Debata historyczna 
„Krwawe zapusty 1846” 
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